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 1177فبراير   71ليبيا: تحديات التنمية االقتصادية بعد ثورة 
      ادلشرف: أ.د عامر مصباح                                       صورية لباحثة زاوشياإعداد:      

معاقة ومعقدة، تتطلب إعادة بناء اقتصادىا وبنيتها التحتية ومؤسساهتا وتوفَت متطلبات  تواجو ليبيا تنمية  ملخص:
فرباير أدت إذل تأثَتات حادة على االقتصاد اللييب الذي كان مبنيا أساسا على  17سكاهنا، فاألزمة اليت خلفتها ثورة 

فًتات طويلة من الزمن. فقد ساىم  على مدى رلال اذليدروكربونات، حيث كان النفط، الراعي الرمسي لالقتصاد اللييب
% من اإليرادات 90% من الصادرات، وما يقرب من 95% من إرتارل الناتج احمللي، وما يزيد على 70بأكثر من 

 .1% من احتياطات النفط اخلام العادلية3.5احلكومية، باعتبار أن ليبيا دتتلك ما يقارب حوارل 

 

Summary:  Libya facing handicapped development and complex, requiring 

rebuild its economy and infrastructure and institutions and provide the population 

requirements, crisis caused by the revolution of February 17 led to severe effects on 

the Libyan economy, which was based mainly on the field of hydrocarbons, where 

the oil was the official sponsor of the Libyan economy long periods of time.  

Thereby contributing more than 70% of GDP, and over 95% of exports, and nearly 

90% of government revenues, considering that Libya owns approximately about 

3.5% of global crude oil reserves  
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يف العديد من  ونظامو السياسيضد القذايف  2011فرباير  17دخلت اجلمهورية الليبية بعد ثورة  تقديم:
 ووصوال إذلمن القطاع اجملتمعي  وادلستويات بدايةمشلت سلتلف اجملاالت اليت التحديات و  صراعاتال

القطاع االقتصادي، حيث كان النشاط اذليدروكربوين ؽلثل اللبنة األساسية لقوة االقتصاد اللييب. 
اصة يف خ األثرخالل حراكو السياسي كان ذلا بالغ يبحث عنها الشعب اللييب من  والدؽلقراطية اليت

بعدما   2011ا يف يوليو ألف برميل يومي 22حيث تراجع إنتاج النفط اخلام إذل   إعاقة التنمية االقتصادية
حىت وصل  2011اإلنتاج يف الربع األخَت من عام  ومت استئنافمليون برميل يوميا،  1.77كان يتم إنتاج 

 إذل نصف مستواه قبل الثورة.
حيث كان إرتارل الناتج  %،50احلراك اللييب إذل انكماش الناتج اذليدروكربوين بنسبة  دىقد أو       

، كما تراجع النشاط 2010من مستواه عام  %60أقل بنسبة  2011احمللي احلقيقي الكلي يف عام 
ادلصرفية،  واضطراب األنشطة، ومنشآت اإلنتاججراء تدمَت البنية التحتية االقتصادي غَت اذليدروكربوين 

 .1لعاملةا ورحيل األيدياحلصول على النقد األجنيب  وزلدودية قدرة
وعلا أكرب النوف" رأس رة" و "دنائي "السيمن ادلوانئ كان من أعلها م غلق رلموعةباإلضافة إذل      

رلال الصادرات  وقد عرف، واجلماعات ادلسلحةادليليشيات  مينائُت لتصدير النفط، بسبب اشتباكات
وىبطت ، 2011عام مليار دوالر  19.2إذل  2010مليار دوالر يف عام  48.9تراجعا زلسوسا يف قيمتو من 

 .2مليار دوالر خالل نفس الفًتة 14.2مليار دوالر إذل  24.6الواردات من  قيمة
 إذلادليزانية العامة للقطاع ادلصريف  تعرضت ،نتيجة للحراك الثوري يف ليبيا و نشوب الصراع فيهاو       
أدى إذل تأخَت سداد بعض القروض، كما أن جودة األصول قد شلا ُت ظو اضطراب ملحو   تدىور

كيانات النظام السابق قد حصلت   فإن بعضتدىورت بسبب الدمار ادلادي لبعضها، عالوة على ذلك، 
الفرص أمام  اليت أتاحتزعزعة ميزهتا التعاقدية  إضافة إذلعلى قروض رمبا كانت غَت قابلة لالسًتداد،  

احلكومة الليبية مسؤولية  حتميليف منظمة " األوبك" لزيادة إنتاجها يف مقابل الدول األخرى ادلنتجة 
 الغرامات ادلالية لعدم التزامها ببنود عقود بيع النفط من ادلشًتين.
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  مشكلة الدراسة:
من وفرة إمكانياهتا من الثروات ادلعدنية  وعلى الرغم والسيما النفطية منها،ليبيا من الدول الغنية بالثروات 
يف مصاف الدول ادلتقدمة، إال أن عدم االستقرار ادلؤسسي داخل الدولة  وادلائية الذي يؤىلها أن تكون

 والفقَتة حسبالبالد، جعلها يف أوائل الدول ادلتخلفة  وأبنائو وهنبهم لثروات واحلكم التسلطي للقذايف
الًتاجع ا باىظا وىو يف ثورة ضد النظام االستبدادي السابق كلفها ذتن بياودخول ليادلقاييس الدولية، 

وما ىذه األزمة  ويف ظليف اجملال اذليدروكربوين.  وتراجعو خاصةاحلتمي لنسبة النمو االقتصادي فيها 
 ؽلكن حتديد مشكلة الدراسة يف: سبقها

 تحدي التنمية االقتصادية الليبية؟ في 1177فبراير  71ما مدى تأثير ثورة   
 للتقصي يف موضوع ىذه الدراسة ؽلكننا طرح رلموعة من األسئلة الفرعية لإلحاطة مبشكلة الدراسة:     

 ما ىي معادل تطور االقتصاد اللييب؟ .1

 ما ىي معوقات التنمية ادلادية الليبية؟ .2

 ما ىي ادلعوقات القيمية الليبية؟ .3

 تواجهها القطاعات االقتصادية يف ليبيا؟ما ىي ادلخاطر اليت  .4

 ىدف الدراسة:

هتدف ىذه الدراسة إذل تسليط الضوء على التحديات االقتصادية اليت فرضتها الثورة الشعبية ضد نظام 
 التنمية.لبناء  وكتائبو ومدى استعداد اجلمهورية الليبيةالقذايف 

 منهجية الدراسة:
على  وتداعياهتا األمنيةتحديد األزمة السياسية الليبية لتطلبت ىذه الدراسة إتباع ادلنهج الوصفي        

حيث ؽلكن  ،ألنشطة االقتصادية الليبيةلادلًتتب على وجود تراجع  وانتهاج األسلوباجملال االقتصادي، 
 :ما يليحتديد ادلداخل اليت ينطوي عليها ىذا األسلوب في

 .وبعد الثورةقبل  وواردات الدولةصادرات  مدخل الفروق بُت .1

 شرىا البنك الدورل للهيدروكربون اللييب.نمدخل االحصائيات اليت  .2

 مدخل نسبة تراجع و تدين الناتج احمللي االرتارل و الدخل الفردي. .3

 القطاع ادلصريف.مدخل نسبة ىشاشة  .4
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 تقسيم ىذه الدراسة إذل احملاور التالية: وىذا ما يستدعي
I. والتنمية االقتصاديةتنمية مفهوم ال 

II. .ادلعوقات ادلادية للتنمية االقتصادية يف ليبيا 

III. .ادلعوقات القيمية للتنمية االقتصادية يف ليبيا 

IV. . اآلثار السلبية  للثورة الليبية على القطاع ادلصريف 

V. خادتة. 

 والتنمية االقتصاديةمفهوم التنمية  المحور األول:
تشارك يف عملها تاإلدارية اليت التبادالت والتحوالت السياسية والتقنية و تشكل التنمية رلموع            

لتعزيز  ادلادية وادلاليةادلوارد قدما وىذا باستعمال  تعمل على دفع عجلة التطورعرب تغذية عكسية متبادلة 
تياجات متصاعدة هتدف يف األخَت إذل حتقيق احلتنمية دتثل عملية حتول مستمرة و ترشيد اإلدارة، فاو 

وحىت ادلادية  فئات وفواعل اجملتمعات ومتعدد جلميع ادلادية، وتغيَت شاملغَت اجملتمعات ادلادية منها و 
 وحتقيق التطورمن حالة التخلف إذل حالة التقدم يف رتيع اجملاالت  ونقل اجملتمعمنها،  الثقافية

 لإلنسانية.

ة نظرية الدفعة القوية، نظريك عديدة، فقد تطرقت إليها نظريات ومفهومهابالنسبة للتنمية االقتصادية  
أظلاط التنمية، نظرية اذليكلي و النمو، نظرية التغيَت   ادلتوازن، نظرية أظلاطالنمو ادلتوازن، نظرية النمو غَت

 مراحل النمو، نظرية التبعية الدولية.
بدوهنا يتوقف  والتأقلمات اليت: " سلسلة من التغَتات االقتصادية بأهناحيث تعرف التنمية        
 االجتماعية ادلرافقة للنمو".بأهنا: " رلموع التغَتات االقتصادية و ، كما تعرف أيضا 1النمو"
يتضح أن مفهوم التنمية أكثر مشوال من مفهوم النمو االقتصادي، حيث إن التنمية  سبق وشلا       

، إجراء تغيَتات يف ىيكل وكفاءهتااإلنتاج  وزيادة عناصراالقتصادية تتضمن باإلضافة إذل زيادة الناتج 
 الناتج، األمر الذي يتطلب إعادة توزيع عناصر اإلنتاج يف سلتلف القطاعات االقتصادية.
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 المعالم األساسية لتطور االقتصاد الليبي المحور الثاني:
بأن االقتصاد اللييب قبل اكتشاف  1971( يف عام )فاررلاخلبَت االقتصادي لألمم ادلتحدة  رأشا       

القطاعات يف  مسينات من القرن ادلاضي بتخلف وعجزفقد دتيزت فًتة اخل ،1النفط كان اقتصاد متخلف
بينت عدم القدرة على جلب االستثمارات اليت تتطلبها التنمية االقتصادية، كما و       االقتصاد اللييب

     أن االقتصاد اللييب ػلوي يف رلملو سلتلف مثبطات التنمية االقتصادية.  1950 عام "" ىيجن دراسات
مت اكتشاف  عندماغَت أن موازين القوى االقتصادية يف ليبيا عرفت قفزة نوعية يف بداية عقد الستينات 

وقد استمر اذليدروكربون على كافة مراكز ثقل التنمية االقتصادية الليبية،  حيث سيطر قطاع    النفط
ات حيث بقي القطاع اخلاص ادلسَت الوحيد للوحدات االنتاجية يف النشاط األمر حىت هناية السبعين

ارل القوة العاملة يف الدولة ككل. من إرت %72نسبة القوى العاملة فيو حوارل  وقد بلغتاالقتصادي 
ات، حيث دل يعد يستوعب إال ب القطاع العام مع هناية السبعينلقطاع اخلاص حلسالتراجع  حدثلكن 

 :وىذا بفضل األسباب التالية 2،من القوة العاملة %25حوارل 
عوائد دة حصة الدولة من عائدات النفط و زياع ادلفاجئ يف االيرادات العامة و التوس .أ 

ارتفاع أسعار الفائدة يف األسواق يات و ستثمارات اليت تأثرت بزيادة مستوى االحتياطاال
 العادلية.

ىذه التطورات بشكل واضح على األوضاع االقتصادية يف ليبيا حىت هناية  وقد انعكست        
 و % 9بلغ و لناتج احمللي االرتارل غَت النفطي ل، حيث ارتفع معدل النمو االقتصادي 1980عام 

 التوارل كنتيجة للزيادة الكبَتة يف االنفاق العام. على 1980و 1979 يعام 13%
 واليت أدتللخربة، شلا أدى إذل تكريس حالة الالمساواة يف اجملتمع اللييب  القطاع األىليافتقار  .ب 

يف ظلط احلياة بُت سلتلف الشرائح االجتماعية  وإذل تباينإذل فجوة واسعة يف توزيع الدخول، 
 .احلضر والريف وبُت

 ركود التنمية االقتصادية.ة البٌت التحتية ادلادية منها واالجتماعية و ىشاش .ج 
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 .9نفس ادلرجع، ص  2



136 01العدد                                                                                       جررللة ادلنا 

 

على النشاط ادلزيد من ىيمنة القطاع العام سفة االقتصادية إذل االشًتاكية و التحول يف الفل .د 
 .وتوزيعاستثمار االقتصادي من انتاج و 

 كل ىذه التحوالت تطور االقتصاد اللييب على النحو التارل:  ويف ظل
اجلمعية العامة  منذ بداية حصول الدولة الليبية على استقالذلا الذي أعلنت عنو : المرحلة األولى
الذي يقضي مبنح ليبيا استقالذلا يف  م21/11/1949يف  289أصدرت القرار رقم لألمم ادلتحدة و 

 1951حتديدا يف ديسمرب إعالن الدستور و  أعقب ذلك، و 1952 ينايرموعد ال يتجاوز األول من 
اختيار زلمود إدريس السنوسي ملكا على ادلملكة الليبية ادلتحدة، حيث دتيزت ىذه ادلرحلة ومت 

ح والبناء بعد اكتشاف النفط سعى خالذلا ادللك لإلصال واليت ،1957باكتشاف البًتول يف 
 .1963يف  واستخراجو

بعد استخراج النفط دخول االقتصاد اللييب ضمن حلقة اقتصاد العادل ادلتقدم   :المرحلة الثانية     
وحتول ادلملكة العسكري  فًتة االنقالبوىي ، 1969التنمية االقتصادية إذل غاية  وحتريك 1963يف

 شًتاكية على يد معمر القذايف.ارتهورية الليبية إذل 
دخلت ليبيا مرحلة القيادة العسكرية اليت دتيزت بانعدام ادلؤسسات  1969يف   المرحلة الثالثة:     

غَت من فلسفة ليبيا  الذيالفرد الواحد يف واجهة السلطة على يد قائد الثورة معمر القذايف  وبروز حكم
التوجو الغريب الرأمسارل إذل دولة قومية اشًتاكية، حيث شهد القطاع  والسياسية مناالقتصادية 

 كانت دتول من إيرادات النفط ادلرتفعة.  اليتاالقتصادي تدخل احلكومة 
ببدء مرحلة رابعة لالقتصاد كان إيذانا   1980اطلفاض أسعار النفط العادلية يف بداية    المرحلة الرابعة: 

إذل تقليل إيرادات احلكومة و مشكالت يف النشاط االقتصادي.  بعدىا  اللييب ألن ىذا االطلفاض أدى
ي وإجراء اإلصالحات االقتصاد الكل حتسُت إدارة يبحث عن اإلصالحات دهدف بدأ االقتصاد اللييب

إحداث تنوع يف اخلاص ورفع الدعم عن األسعار و  وتشجيع القطاعاحلواجز التجارية  اذليكلية وإزالة
 موارد الدولة.

 واليت، 2011فرباير  17ضد حكم القذايف يف  الثورة أو احلراك اجلماىَتي وىي مرحلة :المرحلة الخامسة
ز شبو كلي يف قطاع االستثمارات معوقات خانقة أدت بو إذل عجت االقتصاد اللييب يف أزمة و أدخل

 زعزعة البٌت التحتية للدولة.والقطاع ادلصريف، وتراجع عائدات اذليدروكربون و 
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 : المعوقات المادية للتنمية االقتصادية في ليبيامحور الثالثال
ادلؤسسات يف ىشاشة النظام السياسي فيها و  أساسا تتمثلمعوقات التنمية االقتصادية يف ليبيا         

 أعلها فيما يلي: وؽلكن حصراألجهزة داخل الدولة اليت دتثل يف رلملها معوقات مادية، و   السياسية
 السياسية:ىشاشة البنى  -أ 

أول ادلسببات فيها ىو عوقات الرئيسية أمام التنمية، و تعد ىشاشة البنيان السياسي اللييب من أىم ادل      
ووضع  وتقسيم العمليعتمد على استخدام معايَت الكفاءة ال إذ  ،اجلانب اإلداري باإلضافة إذلنظامها 
ادلناسب يف ادلكان ادلناسب، فالديكتاتورية الليبية كان ادلرجع الوحيد فيها ىو احلاكم الذي يصدر  الشخص

 القرارات من طرف واحد.
سياسية، فالتنمية ترتبط دائما باليقظة اليت تسمح بدخول التنمية الجزء من  الدؽلقراطية يف حد ذاهتا     

، فضال عن كفالة احلقوق واحلريات ادلدنية والسياسية لسياسيةشرائح واسعة من األفراد يف العملية ا
القنوات الشرعية اليت دتكنهم من التأثَت يف عملية اختاذ القرار وتوفَت الوسائل و االقتصادية خاصة، و 

 السياسي، فالتنمية االقتصادية مبعناىا احلقيقي قوامها الدؽلقراطية.
         من توفر إمكانياهتا من الثروات ادلعدنية  وعلى الرغم، منها طيةالسيما النففليبيا الدولة الغنية بالثروات و     

مصاف الدول ادلتقدمة، إال أن عدم االستقرار ادلؤسسي داخل الدولة يف  اليت تؤىلها أن تكونادلائية و 
 بكلوالفقَتة البالد، جعلها يف أوائل الدول ادلتخلفة  وأبنائو وهنبهم لثرواتللقذايف  واحلكم التسلطي
 .1ادلقاييس الدولية

 إعاقة البنى اإلدارية: -ب   
أشكاذلا، سواء كافة حتقيق التنمية بمية ادلقدرة اإلدارية يف إصلاح و حتول معوقات البٌت اإلدارية دون تن       

تعترب كمسبب للتخلف اإلداري،  اليت  "البَتوقراطية"السياسية أو االقتصادية. و من أىم ىذه ادلعوقات 
ذلك و  الوالء الشخصي خاصة يف اجتاه اإلدارة العليا إضفاءخرى كالتضخم يف اجلهاز اإلداري و عوائق أو 

للتنظيم يف ضوء وظائفو وأنشطتو احملددة يف شكل رمسي جبانب اإلطار الرمسي الذي ػلكم الوالء الوظيفي 
ات احلكومة غَت ادلستقرة غالبا ما كان ينتاب اجلهاز اإلداري عدم االستقرار نتيجة لتوجهوموضوعي، و 

شأن اجلهاز اإلداري يف ليبيا طيلة حكم القذايف، باإلضافة إذل تعدد القيادات العليا كان أساسا، فذلك  
                                                           

 .108، ص 2013، 1زلمد علي عز الدين، التنمية ادلعاقة يف ليبيا، دار الكتب الوطنية بنغازي، ط  1
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إصدار القرارات، كأمانة اللجنة الشعبية العامة، مكتب معلومات القائد، مكتب  اليت تتوذلللجهاز اإلداري 
 االتصال، مكتب سيف، رتعية ىناء...إخل. 

 عانت منوآخر نشَت إذل ادلركزية اإلدارية فهي إحدى مظاىر التخلف اإلداري الذي  ومن جانب       
اإلداريُت إذل تركيز السلطة  وجنوح الرؤساءفقد وصفت اإلدارة الليبية منذ بداية حكم القذايف بادلركزية  ،ليبيا

 .يف إصدار القرارات
نشَت إذل عدم االعتماد على األساليب العلمية داخل األجهزة اإلدارية الليبية اليت كانت تقوم كما و        

اذلوى بعيدا عن وعلى أساس االجتهادات الشخصية و على أساس التجربة اليت ختاطر بالصواب أو اخلطأ، 
 األساليب العلمية.

بركب التنمية اليت تتطلب  قتصادية اللحاقوالسياسية واالدل تستطع األجهزة اإلدارية  ودهذه األساليب     
 .وادلتطورةاألساليب العلمية انتهاج 

 التنمية االقتصادية الفاشلة: -ج   
ىذه  االقتصادية، ونظرا ألندتثل ادلوارد االقتصادية الداخلية احملدد الرئيسي لنجاح أو فشل التنمية        

يمكن تلخيص ، فنفقات تطوير اذلياكل ادلؤسسية داخل الدولة مبا فيهااألخَتة تشمل كل عناصر الدولة 
 :1ادلعوقات ادلتعلقة بالبٌت االقتصادية فيما يلي

 : المشاريع الواىيةأوال
واستنزاف  واىية هتدف إذل استنزاف مقدرات الدولة اعتمد النظام اللييب منذ قيامو إذل تبٍت مشاريع       

مليار  75النهر الصناعي القدًن الذي أنفق عليو النظام ما يزيد عن  ىذه ادلشاريعأول  مواردىا، ومن
يف تنمية القطاع الزراعي  ودل يسهمىذا ادلشروع،  تنزفو، حيث دل تكن لو مردودية تذكر أمام ما اس2دوالر

 من ظاىرة التصحر. وال احلد
التنمية االقتصادية ثابتة يف ات حصر البالد يف الصناعة النفطية الريعية جعلها ال ختطوا خطو كما أن       

 التفكَت يف التنمية ادلستدامة، فبات بيع النفط مقابل الغذاء دون أي تنمية صناعية تذكر. وال حىت
 

                                                           

 .131زلمد علي عز الدين، ادلرجع السابق، ص   1
 .132ادلرجع نفسو، ص   2
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 : انخفاض مستوى الدخلثانيا
كل األصعدة، السياسية منها أو   علىإضافة إذل امتصاص النظام اللييب السابق حلقوق ادلواطن اللييب      

شاكل البطالة وارتفاع األسعار من أبرزىا م عاىن ادلواطن اللييب من مشاكل عديدة كاناالقتصادية، 
اطلفاض يف مستوى الدخل، الذي يعد معوقا يف حد  وىذا ما أدى إذلعدم حتقيق التوازن االقتصادي، و 

ى إذل اطلفاض إنتاجية ىذا بدوره أدليمي، و يعكس تردي الوضع الصحي والغذائي والتعذاتو فهو 
اسُت أن اإلنسان أساس التنمية، والذي من أجلو تبدأ التنمية تردي أوضاعهم ادلعيشية، نالعاملُت و 

 .ةالدولة و غيادها يشكل أحد ادلعوقات األساسية للتنمي ضمان توفر احلاجات الضرورية للعيش داخلو 
طات حجم احتيا 2013، حيث قدر يف سنة والغازتتمتع مبوارد كبَتة من النفط  مع العلم أن ليبيا     

 3.51مليار برميل، فيما بلغت احتياطات الغاز الطبيعي  1.39 ـاد بَت لالست ليبيا من النفط اخلام القابل
مليار برميل أما  3.8 ـغَت ادلكتشف ب ويقدر النفطمكعب،  ًتمليار م 1450مليار قدم مكعب أي 

مليار قدم  1.21 ـنسبة إذل احتياطات الغاز الطبيعي فقد بُت ادلسح تقدير االحتياطي الوسيطي ببال
النفط  أما تقديرات مليار قدم مكعب، 2.47يبلغ  ع حد أعلىمًت مكعب م مليار 600أي  مكعب
 .1مليار برميل 1.2مليار برميل مع حد أعلى  0.9فتبلغ اخلام 

يف دولة كليبيا دتتلك كل ىذه القدرات االقتصادية، إن دل على اطلفاض مستوى الدخل إن        
أدىن  احلصول علىمن  وحرمان الشعبكل ىذه الطاقات على  على استحواذ النظام  شيء فإظلا يدل

 الوظيفية أيضا.كرًن على كافة ادلستويات الصحية والغذائية والتعليمية و مستوى من مستويات العيش ال
 ية:التبعية االقتصاد  -د 

إذل مؤشر التبعية االقتصادية أىم معوقات التنمية يف ليبيا، حيث سعى القذايف منذ قدومو للسلطة  ؽلثل
 وادلكبلة حلركةمن القيود ادلفروضة  يعترب وىو ما ،كل موارد الدولةل اقتصاديةإقحام البالد يف تبعية 

 التنمية يف ليبيا.
فليبيا تعاين من اختالل يف ىيكل الصادرات فهي تتسم بعدم التنوع إذل حد كبَت يف الصادرات        

غلعلها معتمدة على االستَتاد بصورة  وىذا بدوره، والغازإذ يتم االعتماد على سلعتُت فقط علا النفط 
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، وصوره ادلتنوعة دلارل بأشكالووافعلية شلا يزيد يف حدة التبعية االقتصادية، إضافة إذل االرتباط النقدي 
 االحتكار التكنولوجي ذلا.الل الشركات ادلتعددة اجلنسيات و تكريس التبعية من خ وقد مت

 
 : المعوقات القيمية للتنمية االقتصادية في ليبياالمحور الرابع

 واالنتماء إذلالتقاليد ول القيم خاصة االجتماعية منها وادلتمثلة يف العادات و قد يتفق الناس ح        
األمر بالنسبة لالنتماءات الثقافية كما قد ؼلتلف الناس يف جل ىذه  والطوائف كذلكالطبقات 

 .والقيماالنتماءات 
لذي ؽلثل أساس االنتماءات تشمل يف أساسها الفرد أو ادلواطن افكل ىذه القيم واالعتقادات و         

شكل أىم ادلعوقات القيمية للتنمية ت ولكنهانوعها،  أساس بناء التنمية مهما اختلفالبناء اجملتمعي و 
 ؽلكن حصر أعلها فيما يلي: واليتاالقتصادية يف ليبيا، 

 :والوالءات الضيقةالقبلي  االنتماء أوال:
أساس األمن و االستقرار يف اجملتمع يكمن يف نسبة حتقيق السلم االجتماعي، و أي خلل يف ىذا    

 هتديد األمن و االستقرار يف أي دولة.ادلستوى يؤدي بالتأكيد إذل 
لقبلي بداية من تكريسو لقبيلتو أساسا على النحو ا امبني سابق الذي قاده معمر القذايف كانالنظام ال إن 
من القبائل األخرى اليت كانت تضمن لو احلفاظ على سلطتو. و إبان  ةالقذاذفة" بالتحالف مع رلموع"

القوى القبلية دورا حامسا يف ادلعارك يف  تضد نظام القذايف، لعب احلراك السياسي الذي شهدتو ليبيا
شرق ليبيا و حىت غردها، إذ أن ادلعركة احلامسة قادهتا الوحدات القتالية األمازيغية جببل نفوسة، وىي 

 .1عانت يف عهد القذايف من التهميشواليت من سكان ليبيا  %10أقليات تكاد ال تتجاوز 
احلراك إلعادة إحياء ىويتها اليت كانت مضطهدة حلساب القبائل ىذا قد استغلت األقليات األمازيغية و 

لسالح من طرف حلف الناتو، األمر الذي ساعدىم يف ات امدادإادلوالية للقذايف، حيث حصلوا على 

                                                           

، جامعة والبحوث االجتماعيةلعدم حتقيق السلم االجتماعي: حالة ليبيا، رللة الدراسات  كعامل  والطائفيشريفة كالع، التهميش القبلي 1
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   ل الذين دخلوىاانتشارىم يف أضلاء طرابلس حيث كانوا من األوائميليشيات القذايف و  م ادلعركة ضدحس
 .1نصبوا العلم األمازيغي فوق بنايات باب العزيزية احلصن ادلنيع للقذايفو 

حتوم حول" النص ادلقدس"  والقوانُت اليتيؤكد الشأن السياسي اللييب من خالل ترسانة النصوص       
منذ بدايتها يف  الثورة وقد بادرتالكتاب األخضر، قيام النظام اجلماىَتي اللييب على قوة القبيلة. 

األوراق، اجتاه النظام  يف خلط وشلا يزيد، والًتسانة القذافيةالعقائدية  وإزالة ىذهبنغازي إذل إطاحة 
. والعروبة واألفريقانية والعادليةوطنية، كاإلسالم  تلميحا ضلو تبٍت مرتكزات أخرى للهوية فوقتصرػلا و 

حتركاتو دل ختل من توظيف صارخ يف خطاب العقيد معمر القذايف، و  وىكذا فإن اللجوء إذل القبيلة
البٌت االجتماعية، يف ظل عملية منع صارمة ألي تنظيم مدين آخر. وحىت تنظيمو للجان  وصريح ذلذه

يفسر ظاىرة  وىذا ماالقبلي، -الثورية، ال ؼللوا أيضا من عملية ارتكاز على أسس االنتماء ادلناطقي
ظلت القبيلة دتثل اذليكل االجتماعي اللييب إذن فقد   .2لرجوع إذل اإلرث القبلي اللييبالولع الشديد با

والنقابات السياسية لألفراد يف ظل غياب رلتمع مدين فاعل كاألحزاب  وادلسَتة واحملركة للمسارات
 .واجلمعيات

 : العادات و التقاليدثانيا
تقاليد تتشابو لب ادلدن يف ليبيا لديها عادات و التقاليد فأغمعوقات التنمية، ظاىرة العادات و من       

 والوقوف عنداجملتمع التقيد  والتقاليد علىكثَت من األحيان فيما بينها، فقد تفرض العادات   وختتلف يف
والرفض  وعدم القبول، ألن ذلك سيالقي استهجان اجملتمع والتطويربالتغيَت  وعدم السماحنقطة معينة 

اجملتمع رىينها، فهي اليت حتكم سلوك اجملتمع داخل الدولة، كالعادات ادلتبعة مثال يف  يبقىس يووعل
 3.فيها واألحزان وىدر الوقتاألفراح 

 
 

                                                           

 .77-76نفس ادلرجع، ص ص  1
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 دور المجتمع المدني المفقود ثالثا:
، واإلدارية واالجتماعيةالتنمية السياسية  والسيما منهااجملتمع ادلدين ىو دفعة ضلو التنمية الشاملة        

 بطش الدولةتنظيمات اجملتمع ادلدين يف أغلب األحوال تتوذل زتاية أعضائها يف مواجهة  وصلد أن
لبعد، حيث كان ذا اعلى اجملتمع يف ليبيا لعدم مراعاتو ذل والقطاع احلكومي، ولكن نظام القذايف حرمها

، ادلنظمات غَت من ادلفًتض أن يضم اجملتمع ثالثة قطاعات أساسية متمثلة يف األحزاب، النقابات
 احلكومية...

 :وىيواعتمادىا رئيسية غلب عليو تتبعها فاجملتمع ادلدين ينطوي على أربعة أركان       
 البعد الطوعي  -

 الطابع التعددي الدؽلقراطي -

 الطابع الوسيط دلنظمات اجملتمع ادلدين -

األفراد تعاقدوا باإلرادة احلرة على  يعٍت أنىو ما و الطابع التعاقدي الذي تتصف بو ىذه ادلنظمات  -
يلزم تلك ادلنظمات بالعمل يف  وىو ماإنشائها دهدف حتقيق مصاحل مادية أو معنوية زلددة سلفا، 

 مشروعة لتحقيق أىدافها. وانتهاج وسائلحدود اإلطار القانوين السائد يف اجملتمع، 

اللييب بعد أن وجد أن ال صلاة من نظام  نتيجة لكل ىذه ادلعوقات ادلسببة إلعاقة التنمية ثار الشعب
تضع قدراتو يف إعادة بناء عيد لإلنسان اللييب ثقتو بنفسو و إصالح األوضاع، إال بثورة شاملة تو  القذايف

وتغيَتية يف معتقد الليبيُت ثورة تصحيحية  2011فرباير  17ثورة  وذلذا كانتليبيا يف االجتاه الصحيح، 
 ا القذايف طوال أربعُت عاما من حكمو.الفاسدة اليت زرعه لألوضاع

 
  القطاع المصرفي الليبي بعد الثورة يواجهاالتهديدات التي  المحور الخامس:

يواجو القطاع ادلصريف حتديات قانونية هتدد ادلمتلكات اليت استوذل عليها النظام السابق، فقد واجهت 
ادلصارف التجارية حالة من ضعف نظامي يف قطاع السيولة بسبب بطئ عودة سوق النقد األجنيب إذل 

مشروعية و فقدان  صعوبة احلصول على النقد األجنيب،مقابل النقدية بالدينار اللييب و وضعو الطبيعي 
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مصرف ليبيا ادلركزي بعد إلغاء جتميد دتكن جو اخلصوص، وقد ادلواطن على و ادلصارف اجتاه اجملتمع و 
 .1إذل طبيعتهالتعود أصول ليبيا اخلارجية من توفَت السيولة بالنقد األجنيب للمصارف التجارية 

إذل ضغوط ىائلة على  األمم ادلتحدةيف ظل عقوبات إليرادات النفطية أثناء الصراع و أدت خسارة ا -
في ادلراحل األوذل من الثورة، قام رللس األمن بفرض عقوبات على ليبيا، شلا جعل مصرف فليبيا. 

على توفَت نقد أجنيب كاف للسوق. يف استجابة لنقص النقد األجنيب،  غَت قادرليبيا ادلركزي 
ادلركزي بفرض حدود قانونية على  ، قام مصرف ليبياولإلنفاق احلكوميالنقد،  وللطلب على

 ادلسحوبات النقدية من ادلصارف التجارية. 

أسعار ادلستهلكُت  وارتفع متوسطيف ادلائة  1.62، انكمش إرتارل الناتج احمللي حبوارل 2011يف عام  -
يف ادلائة. مع هناية  7.29مع وصول معدل التضخم السنوي إذل ذروتو بنسبة  يف ادلائة 9.15بنسبة 
، 2012يف ادلائة يف  104.5من ادلقدر أن يصل النمو إذل و ، مت استعادة غالبية الناتج النفطي. 2012

2.يف ادلائة 6.1مع تراجع متوسط التضخم السنوي إذل نسبة 
 

والتوتر يف األسواق العادلية،  والغاز الطبيعيعدم االستقرار األمٍت يزيد من اطلفاض أسعار اخلام  -
العمالة  عيق عودةيللقطاع اخلاص فيها كما التعايف االقتصادي  يعيقسود البيئة األمنية الليبية الذي ي

 الوافدة اليت حتتاجها ليبيا لتخفيف اختناقات القوى العاملة.

 وتباطؤ االقتصادزيادة عمق األزمة األوروبية إال أن رغم أن أسعار اذليدروكربونات ال تزال عالية،  -
من التحديات على  وفرض ادلزيدعن اطلفاض أسعار النفط ق واسع ؽلكن أن يسفر العادلي على نطا

 يدروكربون.على قطاع اذل يا ادلعتمد أساسااقتصاد ليب

تراجع اذليبة االقتصادية الليبية على ادلستويُت اإلقليمي و الدورل حيث كانت تشكل ما يقارب  -
ث نقص لصادرات النفطية الليبية إذل حدو من إنتاج النفط اخلام يف العادل، و أدت خسائر ا 2%

الذي يقيد  ييبلمؤقت يف السوق الدولية. إضافة إذل زيادة االضطرابات اإلقليمية بسبب الصراع ال
 االستثمار.نشاط قطاعي السياحة و 

                                                           

 .92شيماء عبد الفتاح، ادلرجع السابق، ص  1
 3، ص 2013، بيان ختامي، مارس 2013ام صندوق النقد الدورل، إدارة الشرق األوسط و آسيا الوسطى، ليبيا منشورات ادلادة الرابعة لع  2



144 01العدد                                                                                       جررللة ادلنا 

 

توفَت من تراجع قطاع االستثمارات بسبب األزمة الليبية اليت تشكل يف رلملها فوضى تقلل  -
عجز ادلصاحل و على التحكيم يف حال وقوع تناقضات يف  قادرةال يئاتاذل يابوذلك لغالضمانات، 

 .عن الوفاء بالتزاماتورف اللييب الط

، تستدعي يف الواقع إذل اتداعياهتيل االقتصاد اللييب بعد الثورة و حتلؽلكن القول إن دراسة و  :النتائج
اجملتمع اللييب شكال ومضمونا من  َت مؤسساتتغلتارؼلي من جهة، وصَتورة حتول و معرفة تراثو ا

-حتما–وستأخذ عملية اإلنتقال الدؽلقراطي يف ىذه الدولة ال تزال يف بداياهتا كما جهة أخرى، و 
 البنائي يف سلتلف مستوياتو احملتوى ورصيدىاطويال، خاصة من جانب  وقتا
قتصادي داخل االعملية إعادة بناء وإعمار ليبيا، وتشكيل الوعي االجتماعي و  لذلك فإن  

اجلمهورية الليبية يتطلب إعادة تشكيل الفلسفة االجتماعية القبلية اليت تتعارض مع مشروع إعادة 
ليبيا  ي يقوم أساسا على الوعي ادلدين والسياسي واالقتصادي، خاصة وأنبناء الدولة الوطنية، الذ

فيها منذ قرون عدة، يف ظل  ةوالوالءات القبلي وأزمة ادلواطنةعاشت العديد من ادلعوقات التنموية 
 غياب مؤسسات الدولة العصرية.

 ىذه الدراسة يف رلموعة من النتائج التالية: حوصلةو ؽلكن إغلاز    
والتأثَت غياب مؤسسات اجملتمع ادلدين  ليبيا قضى على الطبقة الوسطى و اكتشاف البًتول يف .1

 .واحلرية الفرديةعلى االستقاللية  السليب

الدولة الليبية، فكلما ارتفعت  ومبادئها يفعكسية مع الدؽلقراطية  عالقة وادلواردللنفط  .2
 الليبية. وقيم الدؽلقراطية، تراجعت أسس وادلوارد النفطية   العائدات

اقتصاد الريع يكمن يف جوىره آثار سلبية لالنتقال الدؽلقراطي يف ليبيا على ادلديُت القصَت و  .3
 ية عموما.و على آفاق تعزيز الدؽلقراط الطويل

قلة دراية السلطة الليبية احلالية بكيفية توزيع ادلوارد ادلالية احلكومية بشكل يليب متطلبات  .4
 االقتصادية الليبية. االقتصاد اللييب و حتديد أولويات األجندة

دلالية العامة يعتمد على القوة بناء نظام إلدارة ا الليبية،أىم التحديات اليت تواجهها الدولة  .5
 .لتحقيق تنمية فعلية ضمان استخدام إيراداهتا اذليدروكربونيةو  الكفاءة والشفافيةو 
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حيث االبتكار  والتنافسية مناألعمال  مناخو للحكومة ختلف ليبيا عن ادلقاييس الدولية  .6
عزز اطلفاض القطاع اخلاص يف  وقطاع الصناعات شلا وتقدم األعمالالعمل  وكفاءة سوق

 الدولة.

عدم االستقرار األمٍت و  االقتصادية يتطلب البدء بتحقيق تنمية سياسية شاملةحتقيق التنمية  .7
فخ  وإغراقها يف يثبط من وتَتة التنمية الليبية ونظامو السابقالذي أفرزه احلراك الشعيب ضد القذايف 

 السيولة. والعجز يفاذليدروكربون  وتراجع قطاع  ادلديونية

لطموحات الثورة االستجابة فيما يتعلق باستقرار االقتصاد و  تواجو ليبيا حتديُت مزدوجُت .8
تطلعاهتا. تتمثل التحديات قصَتة األجل يف إدارة التحول السياسي، إعادة الوضع األمٍت إذل و 

ادليزانية العامة مع احلفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي،  وحتقيق انضباطمساره الطبيعي، 
تعامل السلطات مع موضوعات عدة تتضمن بناء القدرات على ادلدى ادلتوسط، غلب أن ت

مان اجتماعي كفؤة، أادلؤسسية، حتسُت جودة التعليم، إعادة بناء البنية التحتية، تطبيق شبكة 
. عالوة على ذلك، حتتاج ليبيا والغازعلى قطاع النفط    وتقليل االعتمادتطوير السوق ادلالية، 

، مبا يف ذلك عناصر مكافحة الفساد اليت وادلساءلةية إذل وضع إطار حكومة يرتبط بالشفاف
 .1اإلنفاق العام وحتسُت كفاءةمن شأهنا دعم ظلو يقوده القطاع اخلاص 

القواعد الرئيسية لتحقيق التنمية  اللييب منبالنسبة للشعب  كانت  2011فرباير  17 ثورة   :خاتمة
الذي دتيز برفضو  الذي قاده معمر القذايف ، حبكم اقتالع النظام السابقوالسياسية معااالقتصادية 
وحتديا شعبا هتديدا زال يكلف الدولة الليبية حكومة و مان ذتن ىذه اإلرادة الشعبية كلف و للتغيَت، إال أ

. أين بات والصحية وخاصة االقتصاديةالسياسية االجتماعية و استقراره األمٍت مبختلف مستوياتو  يف
 ىشاشتو و تراجع ىيبتو على ادلستويُت اإلقليمي و الدورل. االقتصاد اللييب اآلن يعاين من

 تكلف الشعب اللييب من عقود إذل عقود أطول. وتضحية قد لكن تبقى للدؽلقراطية ذتن

                                                           

 .3 ، ص2013صندوق النقد الدورل، ادلرجع السابق، مارس   1
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