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صراع الفرقاء على النفط في ليبيا... االفتتاحية

 االقتصاد في قلب األزمة
إنتاج  إن  ليبيا  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قالت  الماضي،  فبراير  الـ20 من  في 
النفط والغاز في تراجع كبير نتيجة اإلقفاالت التي طالت الموانئ وخطوط األنابيب 
عمليات  تعطيل  في  تسبب  مّما  ليبيا،  أنحاء  مختلف  في  األمنية  األوضاع  وترّدي 
االمداد والنقل داعية إلى الفتح الفوري لمواقع اإلنتاج وإلى تجنب ما سمته اإلضرار 

باقتصاد البالد.

أحمد نظيف
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الدعوة التي أطلقتها المؤسسة تزامنت مع نشرة أصدرتها حول بعض الخسائر الناجمة 
وأن  يوميا  المليون برميل  بأكثر من مليون ونصف  تراجع  إلى  اإلنتاج مشيرة  عن تعطيل 
ذلك تسبب في خسارة في حدود 1.857 دوالر أمريكي وهو رقم كبير له تأثيرات عميقة على 

الموازنة العامة للمؤسسة وللدولة.
بالوضع  مرتبطا  أصبح  أنه  فبراير   17 تحوالت  بعد  ليبيا  في  النفط  قطاع  إشكالية 
العام للبالد وبأمزجة األطراف المتصارعة. ال أحد ينكر تأثيرات انقطاع اإلنتاج أو تراجع 
الصادرات على اقتصاد البالد وعلى احتياجات الناس، لكن المشكل في األزمة الليبية أن 
إحدى  إال  طرابلس  معركة  وما  وخارجيا  داخليا  لالبتزاز  أداة  أصبحت  اليوم  الثروة  هذه 

مراحل االبتزاز.
المشاكل في ليبيا واالختالفات الكثيرة لم تعد تخفى على أحد رغم تعقيدات تفاصيلها. 
منذ 2011، أصبحنا نعيش على مراكز نفوذ جديدة فيها الجهوي وفيها المليشيوي وفيها 
السياسي، كلها تتصارع من أجل فرض القوة وكلها ال حوار بينها إال السالح، لكن في وسط 

مسيل  هو  االقتصاد  كان  المعارك  تلك 
مثل  بلد  في  النفط  وباعتبار  الجميع  لعاب 
أعين  كانت  فقد  شءي  كل  محرك  هو  ليبيا 
كانت  األطراف  كل  نحوه.  شاخصة  الجميع 
يكسب  »من  المعروف  المثل  بذلك  تعمل 
المعلومة يكسب الميدان« مع تغيير بسيط 
»للمعلومة بالنفط«، فمن يكسب النفط في 
ليبيا طبيعي سيكسب الميدان وسيكون له 
نفوذ يمكنه من خالل بناء حزام حاٍم وجامع 

لكل الطامعين.
لحظة  من  مبكرا  حوله  المعركة  بدأت 
كلقمة  معه  التعامل  وتم  النظام،  إسقاط 
أن  القوة  لديه  من  لكل  يمكن  سهلة 
تكوين  في  كثيرون  نجح  وبالفعل  يأكلها، 
المناطقي  التصدير  بفضل  طائلة  ثروات 
من  وغيرها  المشروط  البيع  أو  التهريب  أو 

الــتــصــّرف وتغذية الصراعات  ســنــوات طويلة مــن ســوء 

ــيــــر بـــحـــرب فــي  وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات انـــتـــهـــت فــــي األخــ

طرابلس تقارب ذكراها السنوية األولى، أعيدت معها 

إشــكــالــيــة االقــتــصــاد وســــوء تــصــرف الـــســـراج وحــكــومــة 

الـــوفـــاق فـــي أمـــــوال الــنــفــط، وعــلــى ذلــــك انــتــفــضــت في 

ــيــــرة مـــكـــونـــات قــبــلــيــة فـــي الـــشـــرق إليــقــاف  الـــفـــتـــرة األخــ

اإلنتاج من حقوله الرئيسية، بعد تأكد نية السراج في 

اســتــغــال الــعــائــدات فــي استقطاب مــرتــزقــة سوريين 

وغيرهم للمشاركة في معركة طرابلس ضد الجيش 

الليبي.
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اتفاقيات  فرضت  أين   ،2015 العام  إلى  تقريبا  وتواصلت  القانون.  على  الخارجة  الطرق 
لجهات  منحتها  لكنها  الثروة،  بتلك  التالعب  في  األطماع  الكثيرين  على  ضيقت  خارجّية 

بدورها لم تحسن التصّرف فيها في إطار الصراع الدائر أيضا.
في  المتحكمة  جعلتها  دولية  شرعية  الوفاق  حكومة  كسبت  نعم  الصخيرات  اتفاق  بعد 
تلحقها  أطراف  على  تتوزع  العائدات  تلك  أصبحت  أيضا  بالصخيرات  لكن  النفط.  أموال 
اتهامات كبيرة بزعزعة األمن ومرتبطة بفوضى السالح. ربما لم يكن هناك بد أمام السراج 
إال التعامل بتلك الطريقة لتثبيت موقعه في عاصمة تعتبر مركزا للتنظيمات اإلسالمية التي 
مازال إلى اليوم يرتكز عليها في أي صراع. وباعتبار »الشرعية الدولية« تعطيه هامشا كبيرا 
من النفوذ االقتصادي فقط استغلها بطرق غير مشروعة في عالقة في توزيع األموال على 

حاملي السالح الذين منحهم عناوين رسمية ال تحيل أبدا على حقيقتهم.
سنوات طويلة من سوء التصّرف وتغذية الصراعات وتصفية الحسابات انتهت في األخير 
بحرب في طرابلس تقارب ذكراها السنوية األولى، أعيدت معها إشكالية االقتصاد وسوء تصرف 
السراج وحكومة الوفاق في أموال النفط، وعلى ذلك انتفضت في الفترة األخيرة مكونات قبلية 
العائدات  في الشرق إليقاف اإلنتاج من حقوله الرئيسية، بعد تأكد نية السراج في استغالل 

في استقطاب مرتزقة سوريين وغيرهم للمشاركة في معركة طرابلس ضد الجيش الليبي.
النفط أصبحت مرتبطة بوضع  االقتصاد ومن خالله قطاع  أن إشكالية  ينكر  أحد  ال 
الحالة  »فبراير«.  سنوات  منذ  بدأ  عام 
تصّرف  وسوء  الدولة  وتفكك  األمنية 
اإلرهاب  وانتشار  »الثورة«  مسؤولي 
وانقسام السلطات في البالد، كلها عوامل 
مؤثرة في كل مناحي وظروف الناس. لكن 
هناك  أن  أثبتت  األخيرة  السنة  أن  الواقع 
أزمة عميقة لم تنجح ال المؤتمرات الدولية 
منها  التخفيف  في  الداخلية  الجهود  وال 
بما يجعل الحالة االقتصادية أمام فرضية 
كبرى لمزيد التعقيد خاصة مع التحركات 
موانئ  بإقفال  الشرق  قبائل  بدأتها  التي 

اإلنتاج.

فبراير   71 تــحــوالت  بعد  ليبيا  فــي  النفط  قــطــاع  إشكالية 

أنه أصبح مرتبطا بالوضع العام للباد وبأمزجة األطراف 

ــتــــاج أو  ــيـــرات انـــقـــطـــاع اإلنــ ــأثـ الـــمـــتـــصـــارعـــة. ال أحــــد يــنــكــر تـ

الــبــاد وعــلــى احتياجات  تــراجــع الــصــادرات على اقتصاد 

الــثــروة  الليبية أن هــذه  الــنــاس، لكن المشكل فــي األزمـــة 

معركة  ومــا  وخارجيا  داخليا  لابتزاز  أداة  أصبحت  اليوم 

طرابلس إال إحدى مراحل االبتزاز.
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القبائل تغلُق الموانئ..

أزمة جديدة في ملف 
النفط الليبي

تمتلك ليبيا ثروًة نفطيًة ضخمة، وهي تطفو على بحيرة من النفط، إذ ُيعدُّ 
النفطي  االحتياطي  ذات  تعتبر  كما  العالم،  في  الخامس  العالمي  االحتياطي 
األكبر على المستوى األفريقي، لكن هذه الثروات باتت في مرمى النهب وبطرق 
متعددة، في ظل الفوضى التي عصفت بالبالد في أعقاب التدخل الغربي في العام 
وقع  على  االرهابية  والتنظيمات  للمليشيات  مرتعا  ليبيا  من  جعل  الذي   2011

االنقسامات التي منعت ارساء سلطة موحدة قادرة على ادارة البالد. 

عبدالباسط غبارة
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على وقع الصراع الدائر في العاصمة 
الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل/
الجيش  قوات  بين   2019 نيسان 
الموالية  والقوات  الليبي  الوطني 
عن  الحديث  عاد  الوفاق،  لحكومة 
الصراع  في  النفط  قطاع  توظيف 
أحد  عبر  يكن  لم  المرة  هذه  لكن 
طرفي الصراع، بل جاء عبر القبائل 
مفاجئة  بخطوة  قامت  التي  الليبية 
باتت  التي  باألوضاع  تنديدا 
التدخالت  البالد وخاصة  تعيشها 
ليبيا  الحتالل  الساعية  التركية 

ونهب ثرواتها. 

 إغالق الحقول النفطية
كانت  الذي  الوقت  في 
األخيرة  اللمسات  فيه  توضع 
ليبيا،  حول  برلين  لمؤتمر 
إغالق  الليبية  القبائل  أعلنت 

الدول  الى  البالد، في رسالة مضمونة الوصول  النفط في أغلب مناطق  حقول ومنشئات 
بمزيد من  تنذر  والتي  البالد  في  المستفحلة  األزمة  لبحث  لالجتماع  التي تستعد حينها 
التعقيدات خاصة في ظل مساعي بعض الدول وعلى رأسها تركيا لتأجيج الصراع خدمة 

ألجنداتها المشبوهة. 
دعت  بعدما  البالد،  شرق  النفط  وحقول  موانئ  أهم  بإغالق  ليبيا  شرق  قبائل  وقامت 
على  احتجاجا  النفطية،  الموانئ  إغالق  إلى  هناك  ونشطاء  المدني  المجتمع  مؤسسات 
المسلحة  المليشيات  إلى  النفط  إيرادات  وذهاب  ليبيا،  في  التركي  العسكري  التدخل 
الموالية لحكومة الوفاق. وأعلنت قبائل المنطقة الشرقية، في بيان، أن األموال المتدفقة 
من إنتاج النفط، يستخدمها فائز السراج لوقف تقدم الجيش الوطني، الذي يخوض حربه 

ضد اإلرهاب لتطهير المدن من الميليشيات. 
وكان شيخ قبيلة الزوية العمدة السنوسي الحليق الزوي، أعلن في وقت سابق »انطالق 
حراك إغالق الحقول والمواني النفطية«، مؤكدا أن »الحراك يهدف لتجفيف منابع تمويل 
بنغازي«.  في  لمقرها  النفط  مؤسسة  بإعادة  للمطالبة  وكذلك  النفط  بعوائد  اإلرهاب 
واتهم شيخ القبيلة حكومة الوفاق باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب 

ومرتزقة. 
منها  تعبيراً  )شرق(،  الزويتينة  منطقة  في  اجتماعها  عقب  الليبية،  القبائل  قرار  وجاء 
عن رفضها استعمال الثروة النفطية، إنتاجًا وتصديراً، في تمويل التدخل التركي، ودفع 

األسلحة  وتوريد  األجانب،  المرتزقة  أجور 
لمواجهة الجيش الوطني. 

ومنشآت  حقول  إغالق  من  ساعات  وبعد 
أعلن حراك   . الشرقية  المنطقة  النفط في 
النفطي  الشرارة  حقلي  غلق  فزان  غضب 
وذلك  ليبيا  غرب  بجنوب  الواقعين  والفيل 
قبيل عقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. 
ويبلغ إنتاج حقل الشرارة، أكبر حقول النفط 
في ليبيا، نحو 300 ألف برميل يوميا، بينما 

ينتج حقل الفيل نحو 70 ألف برميل. 
للنفط  سرت  شركة  إدارات  وأوقفت 
والهروج للعمليات النفطية والواحة للنفط 
للنفط،  العربي  والخليج  للنفط  والزويتينة 

طرابلس  الليبية  العاصمة  فــي  الــدائــر  الــصــراع  وقــع  على 

منذ الــرابــع مــن أبــريــل/نــيــســان 2019 بين قـــوات الجيش 

عاد  الــوفــاق،  لحكومة  الموالية  والــقــوات  الليبي  الوطني 

الـــحـــديـــث عـــن تــوظــيــف قـــطـــاع الــنــفــط فـــي الــــصــــراع لكن 

هــــذه الـــمـــرة لـــم يــكــن عــبــر أحــــد طــرفــي الــــصــــراع، بـــل جــاء 

تنديدا  مفاجئة  بخطوة  قامت  التي  الليبية  القبائل  عبر 

بـــاألوضـــاع الــتــي بــاتــت تعيشها الــبــاد وخــاصــة الــتــدخــات 

التركية الساعية الحتال ليبيا ونهب ثرواتها. 
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النفط. وإلى جانب حقلي  إنتاج وتصدير  وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، 
الفيل والشرارة في منطقة الجنوب الغربي، تم إغالق موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة 
والسدرة وراس النوف، في شرق البالد، وقطع أنابيب النفط من حقل الحمادة إلى مصفاة 

الزاوية الواقعة في غرب طرابلس. 

 ردود الفعل المحلية
القاهرة«، وقالت إن ذلك  »القوة  أعلنت حالة  التي  الوطنية،  المؤسسة  البداية كانت مع 
يأتي بعد أن »أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى 
والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس النوف والحريقة والزويتينة والسدرة«، 

كما أعلنت »القوة القاهرة« في حقلي الشرارة والفيل. 
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أدانت الدعوات إلغالق موانئ تصدير 
النفط، استباقًا لمؤتمر برلين، وقالت في بيان أصدرته المؤسسة، بتوقيع رئيس مجلس 
إدارتها، مصطفى صنع الله، إن »قطاع النفط والغاز، هو شريان الحياة بالنسبة لالقتصاد 
الوحيد  الدخل  الليبي، وهو كذلك مصدر 
ملك  النفطية  المنشآت   .  . الليبي.  للشعب 
للشعب الليبي، وال يجب استخدامها كورقة 

للمساومة السياسية«. 
الوطنية  المؤسسة  في  مصادر  واتهمت 
للنفط، الجيش بالوقوف وراء عمليات إيقاف 
نفى  الليبي  الجيش  لكن  النفطية.  الحقول 
هذه االتهامات. وقال الناطق باسم القيادة 
أحمد  اللواء  المسلحة  للقوات  العامة 
المسماري، أن الشعب الليبي هو من أغلق 
حمايته،  الجيش  على  وأن  النفط،  موانئ 
شعبي  عمل  النفطية  الموانئ  إقفال  وأن 

غاضب من التدخل التركي في ليبيا. 
صحفي  مؤتمر  خالل  المسماري  وأوضح 
إستثنائي مساء الجمعة الماضي، إن إغالق 

قامت قبائل شرق ليبيا بإغاق أهم موانئ وحقول النفط 

هناك  ونشطاء  المدني  المجتمع  مؤسسات  دعــت  بعدما 

ــــاق الـــمـــوانـــئ الــنــفــطــيــة، احــتــجــاجــا عــلــى الــتــدخــل  إلــــى إغـ

إلى  النفط  إيـــرادات  وذهـــاب  ليبيا،  فــي  التركي  العسكري 

وأعلنت  الوفاق.  لحكومة  الموالية  المسلحة  المليشيات 

قبائل المنطقة الشرقية، في بيان، أن األموال المتدفقة 

مــن إنــتــاج الــنــفــط، يستخدمها فــائــز الــســراج لــوقــف تقدم 

ــنــــي، الـــــــذي يــــخــــوض حــــربــــه ضــــد اإلرهـــــــاب  الـــجـــيـــش الــــوطــ

لتطهير المدن من الميليشيات. 
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المنشآت والموانئ النفطية  ، 
المجالس  تبنته  شعبي  عمل 
والمجالس  الليبية  القبائل  في 
أنه  على  مشددا   ، المدنية 
القيادة  في  نحن  مدني  »عمل 
العامة قلنا له سمعا وطاعة من 
لتنفيذ  األرض  علي  العمل  خالل 
وفق  الليبي«،  الشعب  أوامر 

تعبيره. 
حرس  جهاز  أصدر  جهته  من 
على  للرد  بيانًا  النفطية  المنشآت 
المؤسسة  رئيس  تصريحات 
صنع  مصطفى  للنفط،  الوطنية 
إلى  خطابه  في  جاءت  التي  الله، 
المستشار  النواب  مجلس  رئيس 

الجهاز،  رئيس  ونفى  صالح،  عقيلة 
البيان  في  المغربي،  ناجي  اللواء 
أي  المغربي  إصدار  الله  صنع  ادعاءات 
النفطية  الموانئ  لمراقبي  تعليمات 
وتفصياًل.  جملة  النفط  تصدير  بإيقاف 
تجاهل  الله  صنع  »أن  الجهاز  وأكد    .
وجهاز  المسلحة  القوات  جهود  وتناسى 
تحرير  في  النفطية  المنشآت  حرس 
النفطية وتسليمه هذه  والموانئ  الحقول 
الموانئ للمؤسسة أمام العالم أجمع، وذلك 
للحفاظ  وتأمينها  حمايتها  تمت  أن  بعد 
إلى  نّوه  كما  الليبيين«.  رزق  مصدر  على 
قرار  على  بناًء  جاء  النفط  تصدير  إيقاف  أن 
القبائل  ملتقى  بيان  بموجب  التصدير  وقف 
الزويتينة  ميناء  في  الصادر  الليبية،  والمدن 
النفطي وهو أمر يخص الشعب الليبي، حسب 

وصفه. 
له  بيان  في   ، ترهونة  وأعلن مجلس مشايخ 

، أنه يدعم غلق الحقول النفطية لحين إنهاء التدخل التركي ، مستنكرا بأشد عبارات ما 
بأموال  الوطن  لسيادة  وبيع  للمرتزقة  جلب  من  طرابلس  في  الالوفاق  حكومة  به  تقوم 
الشعب الليبي، وإهدار للمال العام الذي يتحصل عليه من بيع براميل النفط، الذي قامت 

القوات المسلحة العربية الليبية بتأمينه قبل سنتين. 
بالزنتان،  المدني  الحراك  أعلن  كما 
المدني  الشعبي  للتحرك  تأييده 
النفط  وتصدير  ضخ  إليقاف  واالجتماعي 
مما  له عن غضبه  بيان  في  وأعرب  والغاز، 
وحكومته  الرئاسي  المجلس  بعبث  وصفه 
بمقدرات  الدستورية  بغير  وصفها  التي 
للتمويل  وإدانته  النفطية،  ليبيا  وثروات 
الذي تتلقاه الميليشيات المسلحة بالسالح 
القومي  ليبيا  دخل  من  والمال  والذخيرة 
والوحيد )النفط( بتصريح ودعم المصرف 
طرابلس،  في  النفط  ومؤسسة  المركزي 

بحسب البيان. 

حـــذر رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق فــائــز الــســراج ، فــي مقابلة 

لرويترز ، االثنين 20 يناير 2020 ، من  وضع كارثي في 

موانءي  فتح  العـــادة  األجنبية  الــقــوى  تضغط  لــم  إذا  ليبيا 

مصرف  محافظ  الكبير  الصديق  طلب  وبـــدوره  النفط. 

لــيــبــيــا الــمــركــزي فـــي طــرابــلــس، الــتــابــع لــحــكــومــة الـــوفـــاق، 

المساعدة الدولية بإعادة فتح حقول النفط في أسرع 

وقت، محذرا من مغبة إبقاء الحقول مغلقة، وذلك خال 

مقابلة أجراها أيضا مع وكالة رويترز. 
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وفي المقابل حذر رئيس حكومة 
الوفاق فائز السراج ، في مقابلة 
لرويترز ، االثنين 20 يناير 
2020 ، من  وضع كارثي في 
ليبيا إذا لم تضغط القوى 
األجنبية العادة فتح موانءي 
النفط. وبدوره طلب الصديق 
الكبير محافظ مصرف ليبيا 
المركزي في طرابلس، التابع 
لحكومة الوفاق، المساعدة 
الدولية بإعادة فتح حقول 
النفط في أسرع وقت، 
محذرا من مغبة إبقاء 
الحقول مغلقة، وذلك خالل 
مقابلة أجراها أيضا مع 
وكالة رويترز. 

السياق،  ذات  وفي 
المؤسسة  رئيس  طالب 
وقال  النفطية.  الحقول  فتح  العادة  أمريكي  بتدخل  الله،  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية 
شينكر،  ديفيد  األدنى  الشرق  لشؤون  الخارجية  وزير  مساعد  مع  لقائه  خالل  الله  صنع 
والنائب األول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة األميركية ماثيو 
ليبيا، وهي تدرك تماما  المتحدة قادرة على صنع تغيير حاسم في  الواليات  :«إّن  زايس، 
العواقب اإلنسانية لالقفاالت على المواطن العادي. » وفقًا لمنشور عبر الصفحة الرسمية 

للمؤسسة على »فيسبوك«. 

 ردود الفعل الدولية
وعقب  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  فعل  رد  كان  يناير،   19 وفي 
ختام أعمال مؤتمر برلين، إذ عبر عن بالغ قلقه من إغالق حقول وموانئ النفط في ليبيا، 
فيما حذرت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا من »عواقب وخيمة« على الشعب الليبي 
درجات  أقصى  »ممارسة  إلى  الليبيين  جميع  األممية  البعثة  ودعت  التصرفات.  هذه  من 

ضبط النفس«، مؤكدة أهمية الحفاظ على »سالمة وحيادية« مؤسسة النفط. 
عمليات  »إيقاف«  جراء  العميق  قلقها  عن  عبرت  فقد  ليبيا،  في  األميركية  السفارة  أما 
المؤسسة الوطنية للنفط، وحذرت من أن ذلك »قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ اإلنسانية 
السفارة  وقالت  الليبي«.  للشعب  الضرورية  غير  المعاناة  مزيد  في  ويتسبب  ليبيا  في 
الوطنية  المؤسسة  عمليات  »ُتستأنف  أن  يجب  »تويتر«  على  لها  تغريدة  في  األميركية 

للنفط على الفور«. 
السفارة البريطانية لدى ليبيا، علقت بدورها على اغالق الحقول النفطية واصفة هذا 
بأنه »حصار مفروض على منشآت  اإلغالق 
النفط في  ُيضر بالعمليات النفطية، وعمل 
خطير«،  بشكل  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
على  »تويتر«،  عبر  تغريدة  في  مشددة، 
ضرورة أن تستأنف مؤسسة النفط أعمالها 

»على الفور«. على حد تعبيرها. 
اإليطالي  الوزراء  رئيس  حذر  بدوره، 
 ، صحفية  تصريحات  في  كونتي،  جوزيبي 
»ليس  ليبيا  النفط في  إغالق حقول  أن  من 
العسكرية«،  األعمال  من  خطورة  أقل 
فقط  ليس  نتوقف  أن  علينا  قائال:«يتعين 

مثلت حــقــول النفط الــكــبــرى فــي ليبيا الــهــدف األســاســّي 

ــــى الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــقــــرار  ــ لـــلـــمـــســـّلـــحـــيـــن الــــســــاعــــيــــن إلـ

السياسّي واالقتصادّي، واحتكار عائدات الثروة بمعزل 

عن المؤّسسات الرسمّية للدولة. وأدى سقوط الموانئ 

النفطية الليبية فى أيدى الميليشيات إلى خسائر كبيرة 

ســاهــمــت فــى تـــردى األوضــــاع اإلقــتــصــاديــة فــي بــلــد تمثل 

العائدات النفطية العماد الرئيسي لاقتصاد. 
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ولكن  العسكرية،  األعمال  عن 
أيًضا عن مثل هذه اإلجراءات التي 
موارد  استثمار  تعرض  أن  بوسعها 

الطاقة للخطر في ليبيا«. 
األوروبي  االتحاد  بعثة  موقف  وكان 
األعضاء  الدول  مع  باالتفاق  ليبيا  في 
لدي  المعتمدة  األوربي  االتحاد  في 
من  قلقها«  »بالغ  عن  عبرت  التي  ليبيا 
الفوري  االستئناف  إلى  ودعت  اإلغالق، 
شدد  البيان  لكن  المؤسسة.  لعمليات 
ثروات  توزيع  يكون  »أن  ضرورة  على 
وموارد ليبيا، بما في ذلك عائدات النفط، 
شفافا وخاضعا للمساءلة ومنصفا وعادال 

بين مختلف المناطق الجغرافية الليبية«. 

 إهدار أموال النفط
مثلت حقول النفط الكبرى في ليبيا الهدف األساسّي للمسّلحين الساعين إلى السيطرة 
على القرار السياسّي واالقتصادّي، واحتكار عائدات الثروة بمعزل عن المؤّسسات الرسمّية 
كبيرة  خسائر  إلى  الميليشيات  أيدى  فى  الليبية  النفطية  الموانئ  سقوط  وأدى  للدولة. 
ساهمت فى تردى األوضاع اإلقتصادية في بلد تمثل العائدات النفطية العماد الرئيسي 

لالقتصاد. 
فى  منها،  الميليشيات  وطرد  الليبية  الموانئ  على  الليبي  الجيش  سيطرة  وساهمت 
تصاعد األمل في تحسن األوضاع في البالد. ولكن بقيت المشكلة في المؤسسة الوطنية 
في  المركزي  البنك  في  األموال  تودع  والتي  وتصديره  النفط  بيع  إليها  الموكل  للنفط 
المليشيات  لتمويل  النفط  أموال  باعتماد  تتهم  التي  الوفاق  لحكومة  التابع  طرابلس 

المسلحة والمرتزقة الذين دفعت بهم تركيا للقتال ضد الجيش الليبي. 
تقارير  وأشارت  ليبيا،  في  للقتال  السوريين  المرتزقة  من  اآلالف  بإرسال  تركيا  وقامت 
اعالمية الى اغراءات مالية تقدمها تركيا للمرتزقة نظير القتال في ليبيا، نقلت صحيفة 
لتقاضيه مائة دوالر نظير  تأكيده  المرتزقة  البريطانية عن أحد  »إنفستيغاتيف جورنال« 
إلى  االنتقال  من  يجعل  مما  طرابلس،  في  ألفين  على  يحصل  بينما  سوريا،  في  القتال 

طرابلس هو الخيار األفضل له، على حسب تعبيره. 
أن  موضحا  ليبيا،  إلى  فعال  وصلوا  المرتزقة  من  مقاتل   3000 حوالي  أن  القائد  وأكد 
تركيا تعمل على تجنيد مدنيين فقراء مستعدون للذهاب إلى ليبيا لتغيير واقعهم. قال 
المقاتل »لقد سمعنا. . حفتر حفتر حفتر لكننا ال نعرف من هو ولم نره قط في األخبار. . 
ذكر األتراك اسمه لنا في سوريا، وأخبرونا أننا ذاهبون لمحاربته، لكن لم يهتم أحد حتى 

قالوا إنه كان هناك 2000 دوالر في الشهر 
للذهاب«. 

االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
أردوغان  مرتزقة  يظهر  مصورا  تسجيال 
وهم يحتفلون ويعربون عن سعادتهم بعد 
الحصول على أموال نظير قتالهم في ليبيا. 
وهم  المرتزقة  المصور  التسجيل  ويظهر 
بالدينار  أمواال  تقاضيهم  عن  يتحدثون 
أنهم  مؤكدين  األمريكي  والدوالر  الليبي 

سعداء بالحصول على هذه األموال. 
التي  الجهة  حول  التساؤالت  وتصاعدت 
ليبيا،  في  للقتال  للمرتزقة  األموال  تدفع 
»الغارديان«  صحيفة  عنه   أجابت  ما  وهو 
هؤالء  تلقي  أكدت  التي  البريطانية 

ــة  ــــراء األزمــ يــعــيــش الـــمـــواطـــن الــلــيــبــي أوضـــاعـــا صــعــبــة جـ

االقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــنــزف فيه 

ثرواته، وهو ما دفع القبائل الليبية لإلقدام على خطوة 

الــتــي جـــاءت بحسب القبائل بعد  تــدفــق النفط  إقــفــال 

إعــامــهــم كـــافـــة الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة فـــي الــســابــق عن 

وصـــــول أمــــــوال الــنــفــط لــإلرهــابــيــيــن والـــمـــرتـــزقـــة، وأنــهــم 

عــلــى درايــــة بــوضــع الــشــعــب الــلــيــبــي ، مــوضــحــيــن بــأنــهــم ال 

يــســمــعــون مــن األمـــم الــمــتــحــدة اال عـــبـــارات وجـــوب تــوزيــع 

الثروة بالتساوي بين المدن الليبية دون جدوى.



11 الخميس  30  يناير  2020             العدد:  نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

المرتزقة 2000 دوالر شهريًا من حكومة الوفاق نظير قتالهم مع مسلحيها ضد القوات 
المسلحة في طرابلس، بعد أن كانوا يتقاضون 150 دوالر فقط نظير قتالهم مع القوات 

التركية ضد الجيش العربي السوري شمال سوريا. 
في  الرحمن،  عبد  رامي  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  مدير  أعلن  أن  وسبق 
العباءة  تحت  قاتلوا  مرتزقة  ليبيا  في  يقاتلون  الذين  السوريين  إن  إعالمية  تصريحات 
وعدوا  المقاتلين  أن  مبينا  السوري،  للشعب  يومًا  والئهم  يكن  ولم  سوريا  في  التركية 
بالجنسية التركية ومبالغ مالية كبيرة، ستدفعها حكومة الوفاق وليس تركيا ألن الميزانية 

التركية ال تسمح بدفع 2500 دوالر امريكي لقرابة 1000 مقاتل. 
وبالرغم من األزمات االقتصادية التي تعانيها ليبيا والوضع المعيشي الصعب للمواطن 
الليبي، تصر حكومة الوفاق على دفع ماليين الدوالرات للمرتزقة من أجل اراقة المزيد من 
دماء ابناء ليبيا. وليس االمر بجديد فحكومة الوفاق تتهم بتمويل المليشيات المسلحة 
لخدمة  مقدراتها  وتوظيف  الليبية  المالية  المؤسسات  على  سيطرتها  ظل  في  خاصة 

أجنداتها التي يديرها تيار االسالم السياسي وعلى رأسه جماعة »االخوان«. 
دينار  مليار   2.5 تخصيص  السراج  أعلن  الماضي،  أبريل  مطلع  المعركة  بداية  ففي 
ليبي أي حوالي مليار دوالر. وأصدر السراج حينئذ قرارين بشأن تخصيص مبلغ ملياري 
دينار )حوالي مليار دوالر( لمعالجة الظروف 
ومعالجة  الدولة  بها  تمر  التي  االستثنائية 
طرابلس،  بالعاصمة  االشتباكات  آثار 
وكذلك تخصيص مبلغ 484 مليون دينار 
لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أي نحو 200 

مليون دوالر. 
خصصت  الماضي،  أغسطس  وفي 
حكومة الوفاق، مبالغ مالية ضخمة جديدة 
المسلحة،  لعناصرها  تصرف  ومكافآت 
حيث أصدر رئيس المجلس الرئاسي فايز 
الذي   ،2019 لسنة   67 رقم  قراره  السراج 
 3 مالية قدرها  بموجبه صرف مكافأة  قرر 
لعناصر  دوالر(    1500 )حوالي  دينار  آالف 
الواجب  »نداء  لبوا  الذين  من  الميليشيات 
بركان  عملية  ضمن  العاصمة  عن  للدفاع 

ــة  ــــراء األزمــ يــعــيــش الـــمـــواطـــن الــلــيــبــي أوضـــاعـــا صــعــبــة جـ

االقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــنــزف فيه 

ثرواته، وهو ما دفع القبائل الليبية لإلقدام على خطوة 

الــتــي جـــاءت بحسب القبائل بعد  تــدفــق النفط  إقــفــال 

إعــامــهــم كـــافـــة الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة فـــي الــســابــق عن 

وصـــــول أمــــــوال الــنــفــط لــإلرهــابــيــيــن والـــمـــرتـــزقـــة، وأنــهــم 

عــلــى درايــــة بــوضــع الــشــعــب الــلــيــبــي ، مــوضــحــيــن بــأنــهــم ال 

يــســمــعــون مــن األمـــم الــمــتــحــدة اال عـــبـــارات وجـــوب تــوزيــع 

الثروة بالتساوي بين المدن الليبية دون جدوى.
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الغضب« وفق ما وصفهم نص المادة األولى من القرار. 
التي يحاول من خاللها أردوغان مد نفوذه في  الرئيسية  البوابة  الوفاق  وباتت حكومة 
ليبيا جريا وراء أطماعه في ثروات البلد الغني بالنفط والغاز، ولهثا وراء أحالمه المزعومة 
باستعادة أرث أجداده العثمانيين وهو ما كشفه صراحة في أكتوبر الماضي حين زعم أن 
بأن »األتراك يتواجدون فى ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم فى المستقبل«، 
إلى سعيه إلحياء ما وصفه بالمجد  العثمانية« مشيرا  »تركيا وريث اإلمبراطورية  وأضاف 

القديم لألتراك. 

 شروط القبائل الليبية
يعيش المواطن الليبي أوضاعا صعبة جراء األزمة االقتصادية الخانقة في الوقت الذي 
تستنزف فيه ثرواته، وهو ما دفع القبائل الليبية لإلقدام على خطوة إقفال تدفق النفط 
التي جاءت بحسب القبائل بعد إعالمهم كافة المؤسسات الدولية في السابق عن وصول 
، موضحين  الليبي  الشعب  وأنهم على دراية بوضع  والمرتزقة،  النفط لإلرهابيين  أموال 
بأنهم ال يسمعون من األمم المتحدة اال عبارات وجوب توزيع الثروة بالتساوي بين المدن 

الليبية دون جدوى. 
منذ  طرابلس  لسلطات  توجه  ضربة  أخطر  النفطية  والمنشآت  الحقول  إغالق  ويعتبر 
مواقع  في  المؤثرة  القبائل  تقوده  شعبي  حراك  عن  ناتجة  وأنها  خصوصا   ،2011 العام 
بتبديد  لها  الخاضعة  واألجهزة  السراج  فايز  حكومة  تتهم  والتي  والتصدير،  اإلنتاج 

المرتزقة  استجالب  في  النفط  إيرادات 
الميليشيات  وتمويل  السالح  وتهريب 

وأمراء الحرب. 
إلعادة  شروط  الليبية  القبائل  ووضعت 
فتح الحقول والموانئ النفطية، قال مبعوث 
سالمة  غسان  ليبيا  إلى  المتحدة  األمم 
تلقت  الدولية  المنظمة  إن  الثالثاء  يوم 
إنهاء  بشأن  القبائل«  »رجال  من  شروطا 
إغالق موانئ تصدير النفط، وفق ما نقلته 
لي  قائاًل:«أرسل  سالمة  وأضاف  »رويترز«. 
القول  يتعين  لكن  شروطهم  قبائل  رجال 
التعامل  إن تلك الشروط عامة جدا ويجب 
في  االقتصادي«  المسار  إطار  في  معها 
في  عقدت  التي  المحادثات  لجولة  إشارة 

يرى المراقبون أن إغاق الحقول والمنشئات النفطية 

جاء ليلفت نظر العالم إلى أن حكومة السراج المعترف 

بها دوليا ال تملك أي سيطرة فعلية على األرض، وبفتحها 

الــبــاب أمـــام األطــمــاع التركية جعلت حــكــوة الــوفــاق من 

تتمتع بوزن  التي  الليبية  القبائل  نفسها في مواجهة مع 

ثــقــيــل فــــي الــمــجــتــمــع الــلــيــبــي؛بــاعــتــبــارهــا مـــكـــونـــا رئــيــســيــا 

للمجتمع وعاما مهما في المشهد السياسي واالجتماعي 

النهب  مــن  النفطية  ليبيا  ثــــروات  تــحــركــت النــقــاذ  والــتــي 

الذي دمر اقتصاد الباد. 
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القاهرة األسبوع الماضي بقيادة األمم المتحدة. 
وكان المجلس األعلى لسكان حوض النفط والغاز والمياه، في الجنوب الشرقي لليبيا، 
الواقعة  النفطية  الحقول  إغالق  استمرار  األممي،  المبعوث  بحضور  له  اجتماع  عقب  قرر 
في نطاق الجنوب الشرقي، والتي تشكل أكثر من 80% من إنتاج النفط الليبي في مدن 
وواحات الجنوب، مثل جالو وأوجلة واجخرة ومرادة وزلة وتازربو والكفرة. وشدد المجلس 
على »دعمه الالمحدود لقوات الجيش الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر في 
في  للسلطة  المغتصبة  اإلرهابية  والمجموعات  المسلحة  التشكيالت  كافة  على  حربها 

طرابلس«. 
وأشار بيان المجلس إلى أن شروط إعادة فتح الحقول النفطية تتمثل في ضرورة »تحرير 
»التوزيع  وكذلك  واألتراك«،  السوريين  والمرتزقة  الميليشيات  من  طرابلس  العاصمة 
»نقل مصرف  إلى  باإلضافة  الليبية«،  والمناطق  المدن  كافة  على  النفط  العادل إليرادات 
مؤسسة  رئيس  و«تغيير  بنغازي«،  مدينة  إلى  للنفط  الوطنية  والمؤسسة  المركزي  ليبيا 

النفط وكذلك محافظ المصرف المركزي«. 
يناير  أواخر  زويتينة،  بمدينة  اجتماع  خالل  ليبيا،  قبائل  ومشايخ  أعيان  اتفق  أن  وسبق 
الماضي، على عدة مطالب مقابل إعادة فتح الحقول النفطية في عموم ليبيا. ونقلت وكالة 
»سبوتنيك« الروسية حينها على  السنوسي 
أن  زوية،  قبيلة  مشايخ  شيخ  الحليق، 
القبائل من جميع  االجتماع حضره مشايخ 
أنحاء ليبيا، وتوافقوا على عدة مطالب على 
السراج،  بحكومة  االعتراف  إسقاط  رأسها 
ومدير  المركزي،  المصرف  رئيس  وتغيير 
وتشكيل  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
التوزيع  وكذلك  أعمال،  تسيير  حكومة 
 4 إلى  تقسيمها  خالل  من  للثروة،  العادل 

أقاليم. 
تكون  الحكومة  تغيير  حال  أنه  وأوضح 
تقسيم  عن  مسؤولة  الجديدة  األخرى 
يمكن  استمرارها  حال  وفي  الثروة، 
الثروة  بتقسيم  معنيا  يصبح  المتحدة،  األمم  إشراف  تحت  سيادي  صندوق  استحداث 
ليكون  المتحدة  لألمم  المقترح  ستقدم  القبائل  أن  على  وشدد  األربعة.  األقاليم  على 
تحت إشرافها، حيث تكون هناك هيئة مشرفة على توزيع العائدات النفطية بشكل إداري 

منضبط. 
أن  إلى  العالم  نظر  ليلفت  جاء  النفطية  والمنشئات  الحقول  إغالق  أن  المراقبون  ويرى 
حكومة السراج المعترف بها دوليا ال تملك أي سيطرة فعلية على األرض، وبفتحها الباب 
أمام األطماع التركية جعلت حكوة الوفاق من نفسها في مواجهة مع القبائل الليبية التي 
الليبي؛باعتبارها مكونا رئيسيا للمجتمع وعامال مهما في  تتمتع بوزن ثقيل في المجتمع 
المشهد السياسي واالجتماعي والتي تحركت النقاذ ثروات ليبيا النفطية من النهب الذي 

دمر اقتصاد البالد. 
إذ  نفطيًا،  اإلقليم  دول  أغنى  إحدى  وتعد  أفريقيا،  في  للنفط  مخزون  أكبر  ليبيا  ولدى 
تقدر االحتياطات النفطية المؤكدة فيها بنحو 64. 6 مليار برميل، وهي األكبر في إفريقيا. 
وقبل األزمة التي تعاني منها منذ العام 2011، كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل نفط 
فوضى،  حالة  في  أفريقيا  شمال  في  الواقعة  الدولة  بعدها  لتدخل  المتوسط.  في  يوميا 

والصراع على أبرز الموانئ. 
انسداد  تواصل  فإن   البالد،  تواجهها  التي  االقتصادية  األزمات  تجاوز  محاوالت  ورغم 
خاصة  الخارجية  التدخالت  تغذيه  الذي  الصراع  واستمرار  البالد  في  السياسي  األفق 
التركية الساعية لنهب البالد واستنزاف ثرواته، يقف عائقا أمام هذه المحاوالت. ويؤكد 
مراقبون أن على األطراف الليبية العمل على توحيد مؤسسات الدولة وانهاء الفوضى بما 
الذي  الليبي  المواطن  ايجابيا على  التي ستنعكس  القتصادية  األوضاع  يضمن تحسين 

يعيش منذ العام 2011 أوضاعا معيشية صعبة. 

إحدى  وتعد  أفريقيا،  في  للنفط  مخزون  أكبر  ليبيا  لــدى 

أغنى دول اإلقليم نفطيًا، إذ تقدر االحتياطات النفطية 

الـــمـــؤكـــدة فــيــهــا بــنــحــو 46. 6 مــلــيــار بــرمــيــل، وهــــي األكــبــر 

ــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا مــنــذ الــعــام  ــ فـــي إفــريــقــيــا. وقــبــل األزمـ

2011، كانت ليبيا تنتج 1. 6 مليون برميل نفط يوميا في 

الــمــتــوســط. لــتــدخــل بــعــدهــا الــدولــة الــواقــعــة فــي شمال 

أفريقيا في حالة فوضى، والصراع على أبرز الموانئ. 
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النفط الليبي..

في منتصف يناير الماضي قررت مكونات قبلية في ليبيا إيقاف صادرات النفط 
من موانئ البريقة وراس النوف والحريقة والزويتينة والسدرة شرق البالد، في 
احتجاجات على سوء التصرف في عائداته من قبل حكومة الوفاق الراجع لها النظر 
البالد  شرق  برقة  لقبائل  اعتصام  عبر  بدأ  التحرك  المالية.  العائدات  في  التصّرف 
استخدام  على  احتجاًجا  النفط  تصدير  وإيقاف  النفطية  الموانى  بإقفال  للمطالبة 

وارداته لجلب االستعمار التركى ودعم وتمويل الميليشيات.

شريف الزيتوني

 محرك االقتصاد.
!ومحرّك األزمات أيضا 
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بالتزامن مع تلك التحركات كانت وسائل إعالم مقربة من الوفاق ترّوج أن الجيش هو 
من أغلق الموانئ في إطار عملية تجييش تقوم بها تلك الوسائل منذ بدء المعركة في 
طرابلس. الجيش المستهدف من تلك االتهامات نفى نفيا قاطعا أن يكون له أي دخل في 
إغالق الموانئ مشيرا إلى أن رجال القبائل اتخذوا قرارهم بناء على تطورات األحداث في 
البالد بعد دخول مرتزقة  بضمانات مالية من حكومة الوفاق التي تعتمد في األساس على 

عائدات النفط.
القرن  الدولة منذ ستينات  بالنفط.  ارتبط دائما  الحديث  تاريخه  الليبي في  االقتصاد 
الماضي وجدت في ما تقّدمه هذه الثروة 
مشاكل  كل  من  حصانة  امتيازات،  من 
اقتصادية حتى في أصعب سنوات الحصار، 
قبل  من  به  اإلطاحة  قبل  النظام  نجح  بل 
هذه  من  هام  جزء  استغالل  في  الناتو، 
وفي  المالي،  االحتياطي  تدعيم  في  الثروة 
البالد  من  تجعل  خارجية  استثمارات  بعث 
االقليمي  محيطها  في  اقتصادي  ثقل  ذات 
كان  المنطلق  ذاك  ومن  العالم.  وفي 
النفط خالل العقود الماضية هو محور كل 
الصراعات والضغوطات على ليبيا وتواصل 
ذلك حتى بعد فبراير في ظل رغبة الجميع 

في ضمان حّصته من الكعكة.
من  جزءا  تكون  ربما  األخيرة  التطورات 
منذ  النفط  قطاع  في  متتالية  تراكمات 
حرب فبراير 2011. محاولة ربط األحداث 
نوع  فيه  طرابلس  في  الدائرة  بالحرب 
ربما يكون  الليبية.  للحالة  الفهم  من سوء 
السنة  في  والسياسي  العسكري  الصراع 
لكن  القائم،  المشكل  من  جزءا  األخيرة 
الحقيقة أن النفط كما هو عصب االقتصاد 

ــبــــط دائـــمـــا  ــي تـــاريـــخـــه الـــحـــديـــث ارتــ االقــــتــــصــــاد الـــلـــيـــبـــي فــ

بالنفط. الدولة منذ ستينات القرن الماضي وجدت في ما 

تقّدمه هذه الثروة من امتيازات، حصانة من كل مشاكل 

اقــتــصــاديــة حــتــى فــي أصــعــب ســنــوات الــحــصــار، بــل نجح 

الــنــظــام قــبــل اإلطـــاحـــة بــه مــن قــبــل الــنــاتــو، فــي اســتــغــال 

جــزء هــام مــن هــذه الــثــروة فــي تدعيم االحتياطي المالي، 

وفي بعث استثمارات خارجية تجعل من الباد ذات ثقل 

اقتصادي في محيطها االقليمي وفي العالم.

الــنــفــط فــي ليبيا هــو نعمة بــالــتــأكــيــد وهـــو ضــمــانــة العيش 

الكريم لليبيين بما يمكنه أن يوفر لهم من شروط الرفاه، 

لكنه في الجانب السلبي وجوده في قلب صراع الفرقاء، 

الــيــوم لهدف  الــقــوى الخارجية التي انقسمت  بــل وصـــراع 

واحد هو ضمان حّصتها.
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في البالد، هو أيضا عصب الخالف في كل السنوات الماضية في ظل رغبة كل األطراف في 
االستحواذ على عائداته ألن الجميع يعرفون أنه ال أحد قادرا على تسيير مؤسساته دون 

أن تكون له عائدات مالية هامة.
قبل اإلطاحة بنظام العقيد معّمر القذافي كان القطاع يشكل النفط حوالي 95 بالمئة 
الماضي.  العام  الستينات من  بداية  إنتاجه  بداية  العامة منذ  النسبة  الموارد وهي  من 
اإلنتاج الليبي خالل السنوات العشر األخيرة من حكم القذافي كان أكثر من 5.1 مليون 
برميل يوميا. هذه النسبة كانت تقّدم عائدات مالية كبرى تمثل تحصينا للذات وطريقة 

من  العديد  في  الليبية  للسياسة  ضغط 
ثقل  ذات  البالد  من  جعلت  بل  الملفات، 
حسابات  لها  وتحسب  محيطها  في  كبير 
تشهدها  التي  الخالفات  كل  في  كبيرة 

المنطقة.
لحظة  من  مختلفة.  الحالة   ،2011 بعد 
أسس  وإسقاط  القذافي  نظام  إسقاط 
من  حالة  في  ليبيا  دخلت  معه،  الدولة 
مناحي  كل  على  أثرت  االستقرار  عدم 
جانب  من  المسألة  ُتفهم  ربما  الحياة. 
تكون  قد  مكان  أي  في  تحوالت  أي  كون 
لها تأثيرات سلبية، وليبيا التي وقعت فيها 
مثال  ربما  العواقب  محسوبة  غير  حرب 
أبرز على ذلك. لكن التأثيرات الكبيرة في 
الحالة الليبية كانت على النفط وهو عصب 
تأثر  وقد  رزق  ومورد  الرئيسي  االقتصاد 
رحاها  تأكل  التي  الحرب  من  كبير  بشكل 
تصريحات  ففي  سنوات.   9 منذ  الجميع 
مصرف  محافظ  قال   2016 في  إعالمّية 
ليبيا المركزي الصديق الكبير في تعليق 
له على تراجع عائدات النفط بعد 2011، 

فــــي مــنــتــصــف يـــنـــايـــر الـــمـــاضـــي قــــــررت مـــكـــونـــات قــبــلــيــة فــي 

ــــادرات الــنــفــط مــن مــوانــئ الــبــريــقــة وراس  ليبيا إيــقــاف صـ

النــــوف والــحــريــقــة والــزويــتــيــنــة والـــســـدرة شـــرق الـــبـــاد، في 

ــوء الـــتـــصـــرف فـــي عـــائـــداتـــه مـــن قبل  احــتــجــاجــات عــلــى ســ

حكومة الوفاق الراجع لها النظر التصّرف في العائدات 

المالية.

نظام  إســقــاط  لحظة  مــن  مختلفة.  الحالة   ،2011 بعد 

الــقــذافــي وإســقــاط أســس الــدولــة مــعــه، دخــلــت ليبيا في 

حالة من عدم االستقرار أثــرت على كل مناحي الحياة. 

ربــمــا ُتفهم المسألة مــن جــانــب كــون أي تــحــوالت فــي أي 

الــتــي وقعت  تــأثــيــرات سلبية، وليبيا  تــكــون لها  مــكــان قــد 

على  أبــرز  مثال  ربما  العواقب  محسوبة  غير  حــرب  فيها 

ذلك.
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إنها بلغت 4.8 مليارات دوالر بتراجع كبير 
ما  على  بالمئة   90 حوالي  نسبه  بلغت 
كانت عليه قبل ذلك. بعد 2012، تحسنت 
أرقام  بلوغ  حدود  إلى  تدريجيا  الوضعية 
 ،2019  2018 في  مسبوقة  غير  إيجابية 
دوالر،  مليار   45 تتجاوز  سنوية  بعائدات 
أن  التحسن  ذلك  رافق  الذي  الخلل  لكن 
النفط  أموال  في  تتصرف  الوفاق  حكومة 
عالقة  في  خاصة  سليمة  غير  مسالك  في 
تعتبر  التي  المسلحة  المليشيات  بتمويل 
السراج  عن  األول  الدفاع  حصن  اليوم 

ودائرته في طرابلس.
خالل تسع سنوات لم تمر أزمة في ليبيا 
كل  فيها.  الصراع  مركز  النفط  وكان  إال 
صوب  موجهة  سهامها  كانت  المعارك 
ما  لقيمة  مدرك  الجميع  ألن  الموانئ، 
أي  أن  ويعرف  ثروة،  من  البالد  تحتويه 
ابتزاز أو أي مناورة سياسية وحتى أمنية ال يمكن خوضها خارج دائرتها. اإلشكال الحاصل 
فقط في الحالة الليبية منذ اتفاق الصخيرات أن السراج عبر حكومته نال »شرعية« دولية 
منحته امتيازات العائدات النفطية رغم أن الميدان بيد الجيش المستند إلى برلمان البالد 

المتمركز في الشرق.
في  التصرف  سوء  على  المؤاخذات  آخر 
طرابلس  معارك  أفرزته  ما  النفط  أموال 
مرتزقة  دخول  من  األخيرة  الفترة  في 
متعددي الجنسيات في إطار مشروع تركي 
األطراف  ورائه  ومن  الوفاق  لحكومة  داعم 
حيث  طرابلس،  في  النافذة  اإلسالمية 
أشارت تقارير مختلفة إلى قدوم مسلحين 
طرابلس  في  للقتال  وسوريين  أذريين 
أالف  بتوفير  السراج  من  مالية  بضمانات 
واعتمادا  الصعبة  العملة  من  الدوالرات 
السبب  وهو  النفط  أموال  على  أساسا 
موانئ  من  القريبة  القبائل  جعل  الذي 
اإلنتاج باالعتصام ومنع تصديره إلى حين 
العائدات  في  التصّرف  سالمة  من  التأكد 

المالية.
وهو  بالتأكيد  نعمة  هو  ليبيا  في  النفط 
ضمانة العيش الكريم لليبيين بما يمكنه 
في  لكنه  الرفاه،  شروط  من  لهم  يوفر  أن 
صراع  قلب  في  وجوده  السلبي  الجانب 
التي  الخارجية  القوى  وصراع  بل  الفرقاء، 
ضمان  هو  واحد  لهدف  اليوم  انقسمت 
حّصتها. وما المؤتمرات واللقاءات المعلنة 
في  حلقة  إال  العالم  عواصم  في  والخفية 
تعتبر  القوى  تلك  إن  بل  الصراعات،  تلك 
ومنتفعة  الدائرة  الحرب  في  مساهمة 
حالة  أن  باعتبار  الدائرة  االقتتال  حالة  من 
المناورة في موقع  لها فرصة  تمنح  الحرب 

القّوة.

ــة بـــنـــظـــام الـــعـــقـــيـــد مـــعـــّمـــر الــــقــــذافــــي كـــان  ــ ــاحـ ــ قـــبـــل اإلطـ

الــمــوارد  مــن  بالمئة  النفط حــوالــي 95  الــقــطــاع يشكل 

الستينات  بداية  إنتاجه  بداية  منذ  العامة  النسبة  وهــي 

من العام الماضي. اإلنتاج الليبي خال السنوات العشر 

األخــــيــــرة مـــن حــكــم الـــقـــذافـــي كــــان أكـــثـــر مـــن 1.5 مــلــيــون 

برميل يوميا.



18 الخميس  30  يناير  2020             العدد:  نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االقتصاد الليبي..
واقع صعب

وتوقعات متشائمة 

يعانى االقتصاد الليبي حالة  من العطالة امتدت لتصبح كسادا منذ بدء األزمة الليبية 
على مدار السنوات الماضية،ففي ظل تواصل الصراع الداخلي في ليبيا  منذ سنة 2011 
وعدم االهتداء إلى تسوية تفضي إلى االستقرار في المشهد السياسي، الزال االقتصاد الليبي 

في تراجع متواصل.

رامي التلغ
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عام  نشرت  إعالمية  تقارير  فوفق 
2019، حذر محافظ المصرف المركزي 
الحرب  أن  من  الكبير،  الصديق  الليبي، 
على  بظاللها  ألقت  ليبيا  في  الدائرة 

االقتصاد الليبي.
»جلوبال  الكبير، في حوار مع مجلة  وقال 
فاينانس« األمريكية وقتها، ونقلته صحف، 
االقتصاد،  تقلب  في  تسببت  الحرب  إن 
القائمة، وخلقت  الهيكلية  العيوب  وتضخيم 
السياسات  حول  اليقين  عدم  من  حالة 

النقدية.
للحكومة  المالية  العائدات  أن  وأضاف 
العام 2016  مليار دوالر في  إلى 6،4  تراجعت 
بسبب   2012 العام  في  دوالر  مليار   53،2 من 
انهيار اإلنتاج النفطي منذ العام 2013 الندالع 
معارك مسلحة ألسباب سياسية وتوقف العمل 
في المنشآت النفطية، وما أعقبه من انخفاض 

حاد في أسعار النفط عالميًا في العام 2014.
مليار   6،84 قيمته  ما  ليبيا  خسارة  وأكد 
دوالر خالل تلك السنوات، بسبب الصراعات 

السياسية.
االنقسامات  تسببت  »لقد  الكبير:  وتابع 
المالية  المؤسسات  انهيار  في  السياسية 
مناسبة  سياسات  تبني  ومنعت  والنقدية، 
أثر  ما  وهو  الصدمات،  تلك  مع  للتعامل 
الذين  لليبيين  المعيشة  مستوى  على 
سيولة  وأزمة  السلع  في  نقصًا  عانوا 

وتضخمًا«.
ووصوال إلى تقارير حديثة بعد عملية 

البنية  تضررت  العسكرية،  طرابلس 
التحتية في مختلف مناطق العاصمة الليبية طرابلس، وتحديداً جنوبها، بسبب الحرب في 

طرابلس، منذ نحو 10 أشهر.
دوالر،  مليار  و42   30 بين  يتراوح  بما  أولية،  رسمية  تقارير  وفق  الحرب  خسائر  وتقدر 
تكلفة دمار البنية التحتية لإلسكان والمرافق للمناطق المتضررة فضال عن تخريب بعض 

المؤسسات الحكومية.
الرئاسي  للمجلس  الماضي  يناير  شهر  نهاية  حتى  الخسائر  رصدت  تقارير  وأشارت 

لحكومة الوفاق الوطني، إلى أن الخسائر مستمرة مع تواصل الحرب على العاصمة.
كما تسّبب إغالق الحقول والموانئ النفطية بفاقد ضخم في اإلنتاج؛ وحسب المؤسسة 

الوطنية للنفط، سجل النفط خسارة مالية تراكمية نتيجة اإلغالق بلغت 931 مليون دوالر.
وقالت المؤسسة، في بيان، إنه »منذ تاريخ 18 يناير الماضي وحتى 3 من فبراير الجاري، 
انخفض اإلنتاج من 1،2 مليون برميل إلى 781 ألف برميل يوميا«، ما يعني خسارة أكثر من 

مليون برميل يوميا من اإلنتاج.
الفترة  عن  اإلنتاج  فاقد  أن  إلى  وأشارت 
مؤكدة  برميل،  مليون   41.5 بلغ  ذاتها 
نتيجة  تراكمية  مالية  »خسارة  تسجيل 

اإلغالق بلغت 931 مليون دوالر«.
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأعلنت 
الليبي  النفطي  اإلنتاج  تراجع  عن  طرابلس 
بمعدل تخطى 80 في المائة، جراء استمرار 

وفــق تقارير إعامية نشرت عــام 2019، حــذر محافظ 

الــمــصــرف الـــمـــركـــزي الــلــيــبــي، الــصــديــق الــكــبــيــر، مـــن أن 

الحرب الدائرة في ليبيا ألقت بظالها على االقتصاد 

الليبي.
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إغالق موانئ النفط الرئيسية في شرق ليبيا منذ ثالثة أسابيع.
في ذات اإلطار، أعلن البنك الدولي عن توقعاته »المتشائمة جدا« حيال االقتصاد الليبي 
المتوقعة لعام 2019، نحو  القادمين، عندما يتحول من نمو مرتفع، نسبته  العامين  خالل 

5.5% إلى دائرة االنكماش بنسبة %0.6
أكتوبر  ليبيا-  في  االقتصادية  بـ«اآلفاق  المعنون   تقريره  في  الدولي،  البنك  أكد  حيث 
9102«، أن الحرب الدائرة في محيط طرابلس والتي اندلعت شرارتها في أبريل الماضي، 
بين  الفترة  شهدته  الذي  النسبي  االقتصادي  االنتعاش  زخم  على  القضاء  في  تسببت 

.2018-2017
ويرجح البنك الدولي استمرار البنك المركزي في تقنين الواردات لكن فوائض الحساب 
الجاري ستنخفض باطراد من 3،7% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 إلى 1،4 في 2022، 

وبالتالي ستستقر االحتياطات عند 91 مليار دوالر خالل الفترة 2022-2022.
وعلي صعيد السياسة النقدية فانها تعاني  ظروفا حرجة  نتيجة لالختالل الهيكلي في 
في  النفط  إيرادات  على  كليًا  يعتمد  أحادي  اقتصاد  كونه  كبيرة  تحديات  االقتصاد  بنية 
تمويل مختلف نفقات الدولة التنموية والجارية، باإلضافة إلى الصراع الدائر في ظل انقسام 
المصرف المركزي وضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح الرؤية حول الكثير من األمور 

والقضايا المهمة المتعلقة باالقتصاد. 
وفي ظل عدم وجود سياسة اقتصادية معلنة وواضحة المعالم واألهداف خالل المرحلة 
السابقة والمستقبلية ، يجعل تفسير سلوك الدولة الليبية والسياسات االقتصادية المطبقة 
من  يظهر  ما  حدة  زيادة  الى  يؤدي  الذي  األمر   ، والتردد  الغموض  من  الكثير  يشوبها 
تشوهات باالقتصاد الليبي ، وتكون النتيجة 
واجتماعيا  اقتصاديا  التصحيح  تكلفة  زيادة 
السياسة  دور  أهمية  إلى  وبالنظر  وسياسيا 
المطلوب  التغيير  إحداث  في  النقدية 
مواجهة  في  الكلي  االقتصاد  مستوى  على 
تمثل  والتي  والمحتملة  الراهنة  التحديات 
المتأزم  واألمني  السياسي  الواقع  إفرازات 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عن تراجع 

اإلنتاج النفطي الليبي بمعدل تخطى 80 في المائة، جراء 

استمرار إغاق موانئ النفط الرئيسية في شرق ليبيا منذ 

ثاثة أسابيع.
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السياسة  ، ظلت  الليبي  باالقتصاد  أمده وأضر بشدة  الذي طال 
النقدية في ليبيا تعمل استجابة للبيئة التي تعمل فيها.

الوضع  على  بأوزارها  يلقي  المتردي  اإلقتصادي  الوضع  هذا 
ليبيا  في  السكان  غالبية  تعيش  لليبيين،حيث   المزري  المعيشي 
مع  بالتزامن  االستهالك،  في  كبير  تراجع  وسط  يومية،  معاناة 

ضعف القدرة الشرائية وارتفاع األسعار.
الظروف  أن  الرأي  الستطالعات  »غالوب«  معهد  ذلك،أظهر  من 
المعيشية في ليبيا ازدادت سوًءا، بعدما تبين أن 34% من السكان 
أقروا بافتقادهم إلى المال لشراء الطعام، و37% يكافحون إليجاد 

المأوى و34% يودون الهجرة إلى بلد آخر.
للرأي ُنشر في شهر  »غالوب« األميركي استطالًعا  وأعد معهد 
مايو الماضي حول الحياة المعيشية في ليبيا خلص إلى أنها تزداد 
تتدهور  الليبيين  حياة  كانت  حيث  العاصمة«،  »حرب  قبل  سوًءا 
أبريل   4 بعد  أخرى  مرة  االضطرابات  في  تغرق  أن  قبل  بالفعل 
الليبي   جيش  بين  العسكرية  المواجهات  بدأت  عندما  الماضي، 
العاصمة  تخوم  على  الوطني  الوفاق  لحكومة  الموالية  القوات  و 
االستقرار  وعدم  االقتصادية  األوضاع  تدهور  ووسط  طرابلس. 

في البالد، قال 34% من الليبيين في عام 2018 
إنهم يرغبون في مغادرة ليبيا بشكل دائم. أما 
في عام 2012، قبل الحرب األهلية في البالد، 
أبدى 11% فقط رغبتهم في الهجرة. وقفزت 
وظلت   ،2015 عام  في   %29 إلى  النسبة 

النسبة عند أو فوق 25% منذ ذلك الحين.
وتوقع »غالوب« تفاقم األوضاع االقتصادية 
القصير  المدى  على  البالد  في  المتدهورة 
يشجع  مما  ليبيا  في  الالأمن  حالة  بسبب 
على المزيد من الهجرة وعدم االستقرار. 
جيران  إلى  االستقرار  عدم  يمتد  وقد 
ليبيا، وهم غير مهيئين للتعامل مع أعداد 
المرتبط  العنف  أو  الالجئين  من  كبيرة 
داخل  الناشطة  المسلحة  بالجماعات 

ليبيا.
ويرى مراقبون أنه في خضم هذا الحال الذي آل إليه الوضع االقتصادي والمعيشي في 
إلى ما كانت عليه، أشبه ما يكون بالمهمة المستحيلة،  الحل والعودة باألمور  ليبيا، أصبح 
الضرورية  اإلرادة  لغياب  بل  االقتصادية فحسب،  الموازنة  اختالل  غياب  ليس فقط بسبب 
للسعي في اتجاه الحل، في ظل حالة التشظي االنقسام السياسي، وتغليب المصالح الخاصة 

هو  ذلك  جراء  الضحية  ويبقى  العامة،  المصلحة  على 
الفرد الليبي.

األراضي  على  الدائر  الداخلي  فاالقتتال 
حقيقيا  خطرا  اليوم  قطًعا  يشكل  الليبية  
إلي  به  ستؤدي  مما  الوطني  اقتصاده  علي 
الهاوية في اتجاه تعميق األزمات االجتماعية 

و االقتصادية.
إال  تتم  ال  الداخلي  الصراع  ذلك  فنهاية   
سياسي  مناخ  بخلق  التعجيل  نحو  باإلسراع 
بالتالي  الدولة  قوة  استرجاع  على  يساعد 
فيه  فشلت  ما  هو  و  القانون   سلطة  إنفاذ 
أو  باريس  في  الحوارية  اللقاءات  جميع 

المغرب. 

يـــرى مــراقــبــون أنـــه فـــي خــضــم هـــذا الـــحـــال الــــذي آل إلــيــه 

ــتـــصـــادي والــمــعــيــشــي فـــي لــيــبــيــا، أصـــبـــح الــحــل  الـــوضـــع االقـ

والعودة باألمور إلى ما كانت عليه، أشبه ما يكون بالمهمة 

الــمــســتــحــيــلــة، لــيــس فــقــط بــســبــب غــيــاب اخــتــال الــمــوازنــة 

الـــضـــروريـــة  اإلرادة  لـــغـــيـــاب  بــــل  فـــحـــســـب،  االقــــتــــصــــاديــــة 

للسعي في اتجاه الحل، في ظل حالة التشظي االنقسام 

الــســيــاســي، وتــغــلــيــب الــمــصــالــح الــخــاصــة عــلــى المصلحة 

العامة، ويبقى الضحية جراء ذلك هو الفرد الليبي.
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الحاسي:

الشعب الليبي هو 
الذي قرر إغالق الموانئ 

حوار/ سوزان الغيطاني

أكد عضو مجلس النواب منتصر الحاسي أن إغالق الموانئ النفطية هو قرار الشعب 
مبينا  المرتزقة  وجلب  اإلرهاب  دعم  في  واستخدامها  ثرواته  تبديد  لوقف  الليبي 
ليبيا  مصرف  محافظ  وإقالة  للثروة  العادل  بالتوزيع  ستحل  النفطية  الموانئ  إغالق  مشكلة  أن 
المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.. للمزيد من 
التفاصيل حول أسباب إغالق الموانئ النفطية وآفاق الحل التقينا عضو مجلس النواب منتصر 

الحاسي
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ما موقف مجلس النواب من إغالق الموانئ النفطية؟.
البرلمان دائما ما يدعم الشعب، والشعب الليبي هو الذي قرر إغالق الموانئ النفطية لوقف نزيف 

الثروات الليبية التي تستخدم لتمويل المليشيات.

كيف يمكن للنفط أن يغذي الصراعات؟.
هذا ما كان يحدث في ليبيا حيث أن أموال وعائدات النفط كانت تذهب للمصرف المركزي طرابلس 
برئاسة الكبير والمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة صنع الله وبالتالي فإن هاتين المؤسستين أصبحتا مركزا 
لتمويل المليشيات والتشجيع على استعمار ليبيا حيث أن القائمين عليهما استخدما عائدات النفط لتغذية 

الصراعات الداخلية في ليبيا وشراء الوالءات والذمم وكأن أموال ليبيا هي أموالهم الخاصة.

ولكن إغالق الموانئ النفطية سيحدث أزمات اقتصادية في البالد؟.
هذه األزمات ليست أكبر أو أخطر من أزمة االستعمار األجنبي الذي عمد المجلس الرئاسي برئاسة 
العام 1102  اقتصادية منذ  أزمات  ليبيا تعاني  أن  الليبيين كما  إلى استجالبه بأموال  السراج  فائز 

فالبالد تعرضت لنهب غير مسبوق لثرواتها ومواردها.

أال يمكن أن يؤدي إغالق الموانئ النفطية إلى صعوبة في 
دفع المرتبات؟.

الحكومة الليبية منذ سنوات تعمل باالقتراض من المصارف لتغطية 
المركزي  المصرف  قبل  من  للتهميش  تعرضت  أن  بعد  التزاماتها 
طرابلس ومع ذلك تحملت الحكومة هذه األزمات لكن بعد أن أضحت 
تركيا مصدر تهديد حقيقي لليبيا والليبيين أصبح البد من 

وقفة جادة تعيد األمور إلى نصابها.

ما السبيل إلنهاء هذه األزمة برأيك؟.
مجلس  قرار  واحترام  للثروة  العادل  بالتوزيع  تحل  المشكلة  هذه 
الله  صنع  إقالة  وكذلك  عنه  بديال  وتعيين  الكبير  بإقالة  النواب 
الليبيين  إرادة  تعبر عن  للنفط  وتشكيل مؤسسة وطنية 

وتهتم بإدارة أموالهم بإخالص.

هل ترغبون في نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط 
ومصرف ليبيا المركزي؟.

الرئيسي  لمقرها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تعود  أن  يجب 
المركزي يجب أن يخرج  المصرف  في مدينة بنغازي كما أن 
تحت  ويكون  المسلحة  والتشكيالت  المليشيات  سيطرة  من 

حماية الجيش الوطني الليبي والحكومة الشرعية.

الحكومة  هي  الوفاق  حكومة  إن  يقول  البعض 
الشرعية باعتراف المجتمع الدولي.. ما رأيك؟

حكومة الوفاق لم تنل الثقة من مجلس النواب الممثل الوحيد للشعب الليبي كما أنها تعمل منذ سنوات 
دون أن تؤدي اليمين القانونية وبالتالي فإن هذه الحكومة غير شرعية.

ماهي السياسة التي يعتمدها البرلمان والحكومة في التعامل مع هذا الملف؟.
لتلبية  ويسعون  قراراته  من  انطلقوا  وقد  الليبي  الشارع  من  جزء  هما  والحكومة  النواب  مجلس 

مطالبه وبطبيعة الحال فإن إقالة الكبير وصنع الله وإعادة األمور لنصابها يعني إنهاء هذا الملف.

كيف تنظرون إلى االنقسامات التي تواجه عمل مجلس النواب؟
لقد انعكست االنقسامات السياسية على عمل البرلمان وسعت كل من قطر وتركيا لزراعة  برلمان 
كله بهدف  للبرلمانوذلك  موازي  الدولة جسم تشريعي  أن فشال في جعل مجلس  بعد  آخر في طرابلس 

استباحة البرلمان المنتخب من الشعب الليبي ويمثله
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الشحومي:

االقتصاد الليبي ال يلبي 
طموحات المجتمع

حوار/ همسة يونس

رأى الخبير المالي ومؤسس سوق األوراق المالية الليبي الدكتور سليمان الشحومي، أن الوضع 
وتصدير  إنتاج  عمليات  تعطل  بعد  المجهول  دوامة  في  جديد  من  دخل  الليبي  االقتصادي 

النفط، المصدر األساسي وربما الوحيد للدولة الليبية.
ورأى الشحومي ضرورة إعادة اإلنتاج والتصدير في أقرب وقت على أن يكون ذلك في إطار معالجة 
والمؤسسات  المركزي  المصرف  انقسام 
العمل  وإرجاع  الليبي  باالقتصاد  الرئيسّية 
في  يساهم  بما  المصرفية  بالمقاصة 

معالجة الوضع االقتصادي للبالد.
 ولمزيد من التفاصيل بشأن الوضع 
وقف  وملف  الليبي،  االقتصادي 
كان  الحل،  وآفاق  النفط،  تصدير 
هذا  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة  لـ 
الحوار مع الخبير المالي ومؤسس 
الليبي  المالية  األوراق  سوق 
الدكتور سليمان الشحومي، وإلى 

نص الحوار:
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بداية كيف تقيم الوضع االقتصادي الليبي؟
انتاج  عمليات  بتعطل  المجهول  دوامة  في  جديد  من  دخل  االقتصادي  الوضع 
تحقيق  عدم  ظل  وفي  الليبية.  للدولة  الوحيد  وربما  األساسي  المصدر  النفط  وتصدير 
اقتصادي  نمو  أي  تحقيق  وصعوبة  البالد  إدارة  نموذج  على  واالتفاق  السياسي  االستقرار 
أزمة  من  التخفيف  في  تساهم  واقتصادية  تنموية  مشروعات  خلق  في  يساهم  أن  يمكن 
الشباب، يكون لدينا اقتصاد ال يلبي طموحات  المتفاقمة بالبالد وخصوصا لدى  البطالة 

المجتمع.  
 

ماذا بشأن ملف الّنفط في ليبيا؟
طبعا اآلن بعد توقف االنتاج والتصدير، سينعكس األثر على برامج تطوير االنتاج 
وتوظيف االستثمارات في مشروعاته المختلفة بسبب ارتفاع المخاطر المحيطة به بما يؤثر 

على عمليات االستكشاف والتسويق وغيرها.
 

الّنفط  أموال  تصرف  كيف  مبسط..  بشكل 
هي  ما  أو  البيع؟  إلى  االنتاج  عملية  من  بداية 

ّدورة االقتصاد الكاملة للنفط؟
ويستلم  بالدوالر  العالمية  باألسواق  النفط  يباع 
المصرف المركزي اإليرادات، ويضع مكانها دينارات 
االيراد  بحساب  الحكومة  بحساب  المعتمد  بالسعر 
العام، وتمول هذه االيرادات أغلب الميزانية العامة 
للدولة الليبية ويحتفظ البنك المركزي بالدوالرات 
باستخدامها  ويقوم  احتياطاته  بها  يعزز  والذي 
الطلبات  لمقابلة  الخارجية  التجارة  عمليات  في 
على العملة لغرض االستيراد وسداد االلتزامات 
من  وغيرها  االجنبية  بالعملة  الحكومة  على 

المتطلبات.
 

بخالف  الليبية  الميزانية  عوائد  ماهي 
الّنفط؟

على  ترتكز  األخرى  العوائد  طبعا 
التي  الخدمات  ومقابل  والرسوم  الضرائب 
تقدمها الجهات الحكومية، ومؤخرا أصبحت 
الضريبة على مبيعات النقد األجنبي تشكل 
بسبب  الحكومية  االيرادات  من  هام  جزء 

ارتفاع قيمتها.

كيف تؤثر التوترات على انتاج الّنفط في البالد، وما تأثير ذلك على االقتصاد الليبي 
والمواطن بشكل عام؟

التأثير عميق بسبب محدودية الموارد غير النفطية وحتى مبيعات النقد األجنبي ال يمكن 
انتهاج  على  المركزي  المصرف  قدرة  من  سيحد  مما  التصدير  تعطل  بسبب  تستمر  أن 
وتقليص  االنكماش  نحو  سيتجه  األغلب  على  بل  للبيع،  الدوالر  لعرض  توسعية  سياسة 
المعروض إذا تأكد من عدم قرب تحقيق انفراج حقيقي وعودة االنتاج والتصدير النفطي.

 
برأيك هل هناك خلل في توزيع عائدات الثروة الّنفطية؟

وهما  المعروفة،  مساراته  وعبر  البالد  أرجاء  على  الدخل  لتوزيع  مسارين  هناك 
األول عبر عدالة توزيع الميزانية العامة واالنفاق من خاللها على بنودها المختلفة وهذه لم 
يتحقق فيها العدالة بسبب االنقسام ووجود حكومة الوفاق بميزانية ممولة من االيرادات 
المركزي  البنك  من  االستدانة  عبر  نفقاتها  تمول  المؤقتة  الحكومة  أن  حين  في  النفطية 
البيضاء. اما الثاني فمتعلق بقدرة متساوية للحصول على تغطية بالعملة األجنبية لعمليات 
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الصرف األجنبي وهي تواجه صعوبات بسبب اقفال منظومة التسوية والتقاص المصرفية 
بين أجزاء المصارف شرقي البالد.

 
ماهي االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية العتماد االقتصاد الليبي على 

الّنفط؟
في  يسبب  والذي  الهولندي  المرض  رهين  االقتصاد  يجعل  فقط  النفط  على  االعتماد 
تردي باقي الجوانب واألنشطة االقتصادية المولدة للدخل في االقتصاد وباإلضافة لذلك 
يجعل االقتصاد في حالة كارثية كما هي اآلن بسبب توقف االنتاج والتصدير للمصدر شبه 

الوحيد.
 

وماهي البدائل الممكن طرحها؟.
ترتكز  أن  البد  ولكنها  الظروف  هذه  ظل  في  وخصوصا  جدا  محدودة  البدائل 
على إعادة هيكلة االقتصاد والتوجه نحو االستثمار في مشروعات بنى أساسية تساعد على 
إطالق مشروعات اقتصادية تدر دخال يمكن أن يمول الميزانية العامة عبر عوائد الضرائب 
والرسوم، كما أن تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص المنظم يساهم في لعب دور 

رئيسي في الحياة االقتصادية.
 

ماذا عن مستقبل ملف العائدات النفطية في ظل الوضع السياسي واالمني الحالي؟.
الموانئ  حول  المسلح  الصراع  ينتقل  أن  تقديري  في  جدا  عالية  مخاطر  هناك 
والحقول النفطية مما يعني مزيدا من تعثر االنتاج والتصدير، ولذلك فإن إبعاد النفط عن 

الصراع سيكون مفيدا حتى مع توقف االنتاج والتصدير.
 

ما هي الحلول المقترحة إلعادة ترتيب هذا الملف بشكل يضمن االستقرار والوحدة 
في البالد؟.

معالجة  إطار  في  ذلك  يكون  أن  على  وقت  أقرب  في  والتصدير  االنتاج  إعادة  من  البد 
العمل  وإرجاع  الليبي  باالقتصاد  الرئيسّية  والمؤسسات  المركزي  المصرف  انقسام 
بالمقاصة المصرفية، وربما في تقديري سيكون المصرف المركزي الموحد هو األساس 

لتنظيم توزيع الدخل وتحقيق االستقرار وعودة االنتاج النفطي.
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