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منقسمة دخلت  وهي   2020 عام  ليبيا 

جهتين  وجود  ظل  في  نفسها  على 

تتصارعان  وعسكريتين  سياسيتين 

الوطني  الوفاق  حكومة  تسيطر  إذ  البالد.  حكم  على  للسيطرة 

على المناطق الغربية في ليبيا حول العاصمة طرابلس، في حين 

تسيطر الحكومة االنتقالية بدعم من الجيش الوطني الليبي على 

وكانت  البالد.  من  والجنوبية  والوسطى  الشرقية  االأجزاء  معظم 

الجهتان المسيطرتان تعمالن وفقاً لموازنتين منفصلتين. وينقسم 

مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين متوازيين، حيث يسيطر مصرف 

النقدي واالحتياطيات  المعروض  المركزي في طرابلس على  ليبيا 

ليبيا فيما  البيضاء بشرق  البلد، في حين حاكاه فرع  االأجنبية في 

يخص وظيفة طباعة االأوراق النقدية. وتُعد شركة النفط الوطنية 

جهاز  لكن  النفط،  عن صادرات  الوحيدة  المسؤولة  طرابلس  في 

حرس المنشآت النفطية، الذي يتولى تأمين االأصول النفطية في 

البلد، منقسم بين قوتين غربية وشرقية.

 ،2020 عام  معظم  في  الليبي،  االقتصاد  سجل 

 ،2020 الثاني  يناير/كانون  ففي  طالق.  االإ على  له  أسوأ أداء 

ودام  النفطية  والحقول  الموانئ  على  ُفرض  الذي  أسفر الحصار 

تسعة أشهر عن انخفاض الناتج النفطي إلى نحو 228 ألف برميل 

يومّياً، ما يعادل أقل من سدس إنتاج 2019 ويماثل أدنى مستويات 

رحاها  دارت  التي  االأهلية  الحرب  أعقاب  في   2014 بعد  نتاج  االإ

في البلد. لكن تأثير هذا الحصار كان أسرع كثيراً؛ إْذ كانت النتائج 

عدم  من  بشدة  يعاني  الذي  الليبي  لالقتصاد  بالنسبة  مدمرة 

التنوع، حيث يعتمد على النفط والغاز في تحقيق أكثر من %60 

المالية  إيرادات  من   %90 من  وأكثر  الكلي  االقتصادي  الناتج  من 

يرادات نتيجة  العامة والصادرات السلعية. وبلغت الخسارة في االإ

ليبيا  لمصرف  وفقاً  الحالي،  للعام  مليار دوالر   11 نحو  الحصار 

المركزي في طرابلس. وبشكل عام )بما في ذلك تداعيات الحصار 

إيرادات  إجمالي  بلغ  النفطية(،  غير  القطاعات  على  النفطي 

المالية العامة 23 مليار دينار ليبي في 2020، وفقا لوزارة المالية 

في  المحققة  يرادات  االإ إجمالي  من   %40 نحو  أي  طرابلس،  في 

2019. وقد تسببت هذه المشكالت، مقترنة أيضاً بتفشي جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد-19(، في مزيد من االضطرابات االقتصادية 

واالجتماعية في بلد تمزقه الحرب ويعاني من نقص البنية التحتية 

الصحية وقلة الخدمات الصحية االأساسية.

في  حاد  تراجع  إلى  النفطية  يرادات  االإ هبوط  أدى 

إجمالي  طرابلس  في  الحكومة  قّلصت  حيث  الحكومي،  نفاق  االإ

إلى   2019 في  ليبي  دينار  مليار   46.1 من   ،%22 بنسبة  إنفاقها 

والرواتب  االأجور  فاتورة  استحواذ  مع   ،2020 في  مليارا   36.2

على الجزء االأكبر من النفقات )21.9 مليار دينار ليبي بما يعادل 

61%(. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني قراراً بتقليص رواتب كبار 

الثاني  يناير/كانون  من  اعتباراً  بنسبة %40  السياسيين  المسؤولين 

2020، ورواتب جميع موظفي القطاع العام بنسبة 20% اعتباراً 

كانت هذه  إْن  ما  واضحاً  ليس  أنه  غير   ،2020 أبريل/نيسان  من 

ذلك  في  بما  الدعم،  وبلغ  ال.  أم  التنفيذ  حيز  دخلت  القرارات 

دعم الوقود والكهرباء والمياه وشبكات المجاري والصرف الصحي 

مدادات الطبية، 5.6 مليارات دينار ليبي، أو 16% من إجمالي  واالإ

 – العام  هذا  للغاية  صغيرة  نمائية  االإ النفقات  وكانت  النفقات. 

في  نفاق،  االإ إجمالي  من   %5 أو  ليبي  دينار  مليار   1.8 إذ بلغت 

جميع  وألغيت   .2019 عام  في  ليبي  دينار  مليارات   4.6 مقابل 

نفاق الرأسمالي لعام 2020 باالأساس. مشروعات االإ
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المرصد االقتصادي عن ليبيا x

بوادر  ساعدت  سبتمبر/أيلول،  منتصف  من  ابتداء 

على  السياسية/العسكرية  الفصائل  بين  المتزايدة  التقارب 

حدوث انفراجة لالقتصاد الليبي، لطالما كان في أمس الحاجة 

إليها، غير أنها لم تكن كافية. ومع إبرام اتفاق لوقف إطالق النار 

أكتوبر/ في  الليبي  الوطني  والجيش  الوطني  الوفاق  حكومة  بين 

وصادراته،  النفطي  القطاع  إنتاج  انتعش   ،2020 االأول  تشرين 

مينائي  فتح  وأعيد  إنتاجهما،  والفيل  الشرارة  حقال  استأنف  حيث 

الوطنية من  النفط  مّكن شركة  الذي  االأمر  السدرة ورأس النوف، 

أكتوبر/ في  يومياً  برميل  ألف   453 إلى  بسرعة  النفط  إنتاج  زيادة 

نوفمبر/تشرين  في  يومياً  برميل  مليون  و 1.108  تشرين االأول، 

الثاني، و1.25 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون االأول. وُقّدر 

أي  يومياً،  برميل  بنحو 405 آالف  النفط في 2020  إنتاج  متوسط 

نتاج الفعلي في 2019 وأقل من الربع مقارنة بأعلى  قرابة ثلث االإ

نتاج في العقد الماضي عند 1.7 مليون برميل يومياً. مستوى بلغه االإ

 2020 في  الليبي  االقتصاد  انكماش  يُقدر  عام،  بشكل 

بنحو 31%، حيث ألحق الهبوط الحاد في إنتاج الهيدروكربونات 

 ،2020 في  العامة  ماليته  ومركز  الخارجي  البلد  برصيد  أضراراً 

االستهالك  وانخفاض  الحكومي،  نفاق  االإ تراجع  إلى  مما أدى 

االقتصادي  لالنهيار  كانت  كما  الواردات.  وانخفاض  الخاص، 

الهيدروكربوني، حيث ساد  غير  االقتصاد  السلبية على  أيضاً آثاره 

النقص في المياه، مع ورود تقارير تتحدث عن تعرّض آبار المياه 

يكن  ولم  العام؛  طوال  الكهرباء  انقطاعات  واستمرت  للتخريب. 

كهرباء. وفي منتصف  بين 27 محطة  يعمل سوى 13 محطة من 

فتح  إعادة  من  أشهر  ثالثة  بعد  أي   ،2020 االأول  ديسمبر/كانون 

التوقف  على  المستهلكين  تحث  تزال  ال  الحكومة  كانت  الموانئ، 

انهيار  حّد  وقد  الوقود.  محطات  أمام  االنتظار  عن طوابير 

العائدات النفطية من قدرة السلطات النقدية والمالية العامة على 

ديسمبر/  16 وفي  الوطنية،  العملة  ربط سعر صرف  عن  الدفاع 

إدارة  مجلس  وافق  سنوات،  خمس  في  الأول مرة  كانون االأول، 

دينار  من  الليبي  الدينار  قيمة  خفض  على  المركزي  ليبيا  مصرف 

ليبي واحد لكل 0.5175 وحدة حقوق سحب خاصة إلى دينار ليبي 

واحد لكل 0.156 وحدة حقوق سحب، خاصة اعتباراً من 3 يناير/

دوالر  لكل  ليبية  دنانير   4.48 ذلك  ويعادل   ،2021 كانون الثاني 

1.44 دوالر  قدره  صرف  سعر  أساس  على  وذلك  واحد،  أمريكي 

السعر  وسيسري  خاصة.  سحب  حقوق  وحدة  لكل  أمريكي 

والتجارية  الحكومية  االأجنبي  النقد  معامالت  جميع  على  الجديد 

والشخصية، ومن شأنه أن يسد إلى حد كبير الفارق المتنامي بين 

كذلك  يجعل  وأن  السوداء،  السوق  الرسمي وسعر  الصرف  سعر 

الرسوم المفروضة على مبيعات الصرف االأجنبي أمراً غير ضروري.

آثار  تفاقم  إلى   2020 في  االقتصادي  االنكماش  أدى 

الصراع طويل االأمد على االأوضاع االجتماعية ونتائج الفقر في 

البلد. ومنذ اندالع فتيل الصراع، تعرّض أكثر من نصف المنشآت 

الصحية في ليبيا للدمار أو اضطر إلى إغالق أبوابه نتيجة نقص 

وعلى  الطبية.  االأطقم  نقص  عن  فضالً  والمستلزمات  االأدوية 

وتحولت  أبوابه،  المدارس  من   %6 نحو  أغلق  مماثل،  صعيد 

وفي  النازحة.  االأسر  تؤوي  طارئة  مالجئ  إلى  هذا  من  أكبر  نسبة 

2020، عّمقت هذه االتجاهات الصراعات االجتماعية االقتصادية 

التي تواجه الليبيين، حيث ارتفع عدد االأشخاص المحتاجين إلى 

)الغذاء والخدمات الصحية والحماية( في  نسانية  االإ المساعدات 

2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتضاعف عدد من يعانون من 

انعدام االأمن الغذائي من 2019 إلى 2020 ليصل إلى 699 ألف 

الليبيين  بين  كبيرة  زيادات  تسجيل  مع  السكان(،  من   %9( نسمة 

نسانية  االإ الشؤون  منسق  لمكتب  وفقاً  النازحين،  وغير  النازحين 

التحديات  هذه  كل  وتفاقمت   .)OCHA( المتحدة  لالأمم  التابع 

بما في  المتخذة الحتوائه،  نتيجة تفشي فيروس كورونا والتدابير 

التنقل،  على  القيود  وفرض  والمدارس  العمل  أماكن  إغالق  ذلك 

لكن االآثار كانت أسوأ ما يكون بين النازحين والمهاجرين والالجئين.

واالتفاقات  المفاوضات  جولة  ترسم  آخر،  صعيد  على 

بعد  فيه  نمضي  أن  علينا  يتعين  الذي  الطريق  معالم  االأخيرة 

عقد من الصراع العسكري والصراع السياسي. ففي أعقاب اتفاق 

الوطني  والجيش  الوطني  الوفاق  حكومة  بين  النار  إطالق  وقف 

ليبيا في منتصف  للدعم في  المتحدة  االأمم  بعثة  أكدت  الليبي، 

نوفمبر/تشرين الثاني أن الطرفين اتفقا على إجراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية في ديسمبر/كانون االأول 2021. وقد تحققت هذه االنفراجة 

عندما اجتمع 75 شخصية ليبية في ملتقى الحوار السياسي الليبي 

الذي ُعقد في تونس، وتمخض عنه تشكيل مجلس رئاسة من ثالثة 

أعضاء برئاسة محمد المنفي، ورئيس للوزراء، عبد الحميد الدبيبة، 

بدورها  ستتولى  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  مهمة  إليه  أُسندت 

التطورات،  هذه  إلى  ضافة  وباالإ العامة.  لالنتخابات  البالد  إعداد 

فقد جرى التوقيع على العديد من االتفاقيات االقتصادية. واتفقت 

لحرس  التابعتان  والشرقية  الغربية  والقوتان  الوطنية  النفط  شركة 

توحيد  على   2020 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  النفطية  المنشآت 

عمليات الحرس لحماية أصول صناعة النفط في عموم البلد. وفي 

بين  الموازنة  توحيد  محادثات  بدأت  الثاني،  يناير/كانون  منتصف 

حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة.

وثمة ما يدعو إلى تفاؤل حذر بشأن جهود التعافي ورأب 

المساعي.  تلك  تهدد  كبيرة  مخاطر  هناك  تزال  ال  لكن  الصدع، 

ونص اتفاق وقف إطالق النار االأممي في أكتوبر/تشرين االأول 2020 
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على انسحاب جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة من 

إلى طرابلس  االأجانب  والمرتزقة  المقاتلين  االأمامية ونقل  الخطوط 

 .2021 الثاني  يناير/كانون   23 بحلول  ليبيا  مغادرة  قبل  وبنغازي 

يضرب  البالد  في  السائد  واالقتصادي  السياسي  غير أن االنقسام 

المؤثرة  الدولية  الجهات  أن تشكل  بجذور عميقة معقدة، ويمكن 

اليقين  أوجه عدم  وفي ظل  النتائج.  في  ملحوظاً  فرقاً  المتنافسة 

الكبيرة التي ترتبط بهذه الديناميات، فإن وضع توقعات لالتجاهات 

ظل  فإذا  ذلك،  ومع  صعبة.  مهمة  يُعد  المستقبلية  االقتصادية 

االقتصادي  التعافي  فإن  الصحيح،  المسار  على  الحالي  التقارب 

الكبير من ركود عام 2020 يعد قريب المنال في 2021. وفي ضوء 

مشكالت الصيانة الكبيرة التي ستحد من إنتاج النفط، يمكن إنتاج 

1.1 مليون برميل يومياً؛ ونتيجة لذلك يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي 

البنك  ويتوقع  الحقيقية.  بالقيمة   2021 في   %67 المحلي  الناتج 

الدولي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 44 دوالراً للبرميل في 2021 

مقابل 41 دوالراً للبرميل في 2020، وسيساعد ارتفاع أسعار النفط 

الدولية على دعم االنتعاش الكلي في إنتاج النفط، مما يؤدي إلى 

حدوث  دعم  وبالتالي  الحكوميين،  واالستثمار  االستهالك  زيادة 

انتعاش في االستهالك الخاص.

صالح المؤسسي  اكتمل برنامج السياسة االجتماعية واالإ

إلى  باالإضافة  عاجل.  اهتمام  إلى  ويحتاج  العام  والعمل 

همال، يتأثر الليبيون أيضاً بشكل  التحديات الناجمة عن الصراع واالإ

متزايد من جراء جائحة كورونا. فمع تخفيف تدابير االحتواء، تسارع 

انتشار الفيروس. وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2021، كانت هناك 

118632 حالة مؤكدة و 1877 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا. 

وال تخضع هذه المشكلة على االأرجح للرصد الكافي وتتفاقم بسبب 

عجز قطاع الصحة، حيث تعرّض أكثر من ثلث المنشآت الصحية 

أو  لالأضرار  طرابلس  في  الصحية  المنشآت  وسدس  بنغازي  في 

الصحية  المراكز  وتواجه  أبوابه.  أغلق  منها   %20 ونحو  الدمار، 

عن نقص  والمستلزمات، فضالً  االأدوية  ثغرات حرجة في  الباقية 

االأطقم الطبية، التي كان كثير من أفرادها من االأجانب وفروا من 

البالد في خضم أعمال العنف. وفي الترتيب العام لمؤشر االأمن 

195 بلداً،  أصل  من   168 المرتبة  ليبيا  تحتل  العالمي،  الصحي 

المضادة  اللقاحات  توزيع  سيكون  التحديات،  هذه  وفي ظل 

مع حدوث  قليمية،  االإ بالمعايير  االأرجح  على  بطيئاً  للفيروس 

قليمي، ونقص منشآت التخزين  تأخيرات متعلقة بانعدام االأمن االإ

البارد، والضغوط الكبيرة على موارد المالية العامة.


