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ــي  ــاح االســتقرار الســيايس واألمن ــا ســبق، أت وعــاوة عــى م
الفرصــة لتوحيــد املؤسســات النفطيــة املتنافســة يف رشق 
وغــرب ليبيــا، كــا عــزز، نظريــاً، مــن فــرص توفــر التمويــات 
ــك،  ــع ذل ــي. وم ــط الليب ــاع النف ــل قط ــادة تأهي ــازم إلع ال
قــد يتأثــر اســتقرار قطــاع النفــط الليبــي مبتغــرات جديــدة 
ــة  ــط الوطني ــة النف ــن مؤسس ــات ب ــدالع الخاف ــل يف ان تتمث
ووزارة النفــط املشــكلة حديثــاً، باإلضافــة إىل ســحب الربملــان 
ــة، والخــاف  ــد الدبيب ــة عبدالحمي ــة مــن حكوم ــي الثق الليب

ــية.  ــة والرئاس ــات الربملاني ــون االنتخاب حــول قان

تعافي اإلنتاج
شــهد إنتــاج النفــط الليبــي انتعاشــاً قويــاً منــذ أواخــر العــام 
ــة يف  ــية واألمني ــة السياس ــن البيئ ــن تحس ــم م ــايض، بدع امل

ــايل: ــك يتضــح عــى النحــو الت ــاد، وذل الب

1- اتفــاق اســتئناف اإلنتــاج: بــدأ االنتعــاش الحقيقــي إلنتــاج 
ــر  ــئ التصدي ــط وموان ــول النف ــح حق ــادة فت ــذ إع ــط من النف
مبوجــب اتفــاق تــم بــن األطــراف السياســية يف رشق وغــرب 

املحليــة  الــركات  وعــاودت   .2020 ســبتمرب  يف  البــاد 
واألجنبيــة اإلنتــاج مــن الحقــول بالجانــب األكــرب مــن طاقتهــا 
ــتخدام  ــول واس ــض الحق ــل بع ــادة تأهي ــع إع ــة، م اإلنتاجي

ــزز. ــاج املع ــات اإلنت تقني

2- دعــم خطــط التطويــر: أفســح تشــكيل حكومــة الوحــدة 
ــط  ــتقرار إدارة شــؤون قطــاع النف ــام اس ــال أم ــة املج الوطني
ــة  ــط بالعاصم ــة للنف ــة الوطني ــت املؤسس ــد قام ــي، فق الليب
املوظفــن  بتعيــن ودمــج  املــايض،  طرابلــس، يف ســبتمرب 
باملؤسســة املوازيــة لهــا باملنطقــة الرقيــة ضمــن املؤسســة 
الرئيســية، فيــا ســمح اســتحداث وزارة جديــدة للنفــط 
بتعزيــز مطالــب الــركات املحليــة بضــخ اســتثارات جديــدة 
مــن أجــل تطويــر القطــاع وزيــادة اإلنتــاج يف األمــد املتوســط. 

ــات الســابقة، اســتقر  ــاء عــى املعطي ــاج: بن 3- انتعــاش اإلنت
ــون  ــدره 1.1 ملي ــتوى ق ــد مس ــط عن ــن النف ــا م ــاج ليبي إنت
ــغ أدىن  ــد أن بل ــك بع ــة 2021، وذل ــذ بداي ــاً من ــل يومي برمي
ــة  ــاً يف 2020، نتيج ــل يومي ــف برمي ــد 390 أل ــتوياته عن مس
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تعافــى أداء قطــاع النفــط الليبــي فــي األشــهر األخيــرة مــع إحــراز األطــراف السياســية المنقســمة بيــن 
شــرق وغــرب البــاد تقدمــًا فــي العمليــة السياســية، حيــث تــم تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة فــي فبرايــر 
2021، وســبق ذلــك اتفــاق بيــن القــوى السياســية الســتئناف إنتــاج وتصديــر النفــط بعــد حصــار لمنشــآت 

وموانــئ النفــط دام أشــهر طويلــة. 

انتعــاش حــذر: تأثيــر الصــراع السياســي الليبــي علــى فــرص زيــادة إنتــاج النفــط، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1366، 11 أكتوبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تصــارع األطــراف السياســية للســيطرة عــى املــوارد النفطيــة. 
ولكــن اليــزال مســتوى اإلنتــاج الحــايل أقــل مــا حققــه قطــاع 
النفــط الليبــي يف عــام 2010، عندمــا بلــغ اإلنتــاج نحــو 1.7 

ــاً.  مليــون برميــل يومي

وإذا مــا وفــرت الحكومــة الليبيــة األمــوال الازمــة لخطــة 
ــة  ــة الوطني ــتطيع املؤسس ــد تس ــي، ق ــاع النفط ــر القط تطوي
ــل إىل 2.1  ــى مراح ــي ع ــاج اليوم ــدل اإلنت ــع مع ــط رف للنف

ــة عــام 2025. ــول نهاي ــل بحل ــون برمي ملي

تهديدات جديدة
تبــدو فــرص اســتقرار قطــاع النفــط الليبــي أوفــر حظــاً حاليــاً 
مــع تحســن األوضــاع السياســية واألمنيــة مقارنــة بالســنوات 
املاضيــة، وعــى الرغــم مــن ذلــك توجــد مثــة عوامل مؤسســية 
ــد  ــاج يف األم ــور اإلنت ــوق تط ــد تع ــة ق ــية واجتاعي وسياس

املتوســط، وهــي موضحــة عــى النحــو التــايل:

1- الــراع عــى الصالحيــات: دب الخــاف رسيعــاً بــن 
تشــكيل  مــع  املســتحدثة  النفــط  الليبيــة  النفــط  وزارة 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة، ومؤسســة النفــط الوطنيــة بشــأن 
ــا  اختصاصــات ومســؤوليات إدارة القطــاع النفطــي، وهــو م
يعكــس بــن طياتــه أيضــاً الخافــات الرئيســية بــن األطــراف 

ــا.  ــية يف ليبي السياس

ــراراً  ــدر ق ــون، أص ــد ع ــي، محم ــط الليب ــر النف وكان وزي
يف أواخــر أغســطس املــايض بإيقــاف عمــل رئيــس املؤسســة 
ــد  ــه ق ــوى أن ــه، بدع ــع الل ــى صن ــط مصطف ــة للنف الوطني
ــة  ــارج يف رحل ــافر إىل الخ ــن س ــوزارة ح ــة ال ــف سياس خال
عمــل مــن دون الحصــول عــى موافقــة رســمية مــن الــوزارة 

ــن.  ــن الجانب ــات ب ــم الخاف ــى حج ــؤرش ع ــك، يف م بذل

ــن  ــاف ب ــة الخ ــات إىل أن حقيق ــض الرتجيح ــر بع وتش
ــأيت يف  ــة يف إدارة القطــاع ي ــق مبلفــات جوهري الطرفــن تتعل
صدارتهــا اعــرتاض وزيــر النفــط عــى قيــام املؤسســة الوطنيــة 
للنفــط بإبــرام صفقــات مــع الــركات األجنبيــة لتطويــر 
ــي تنظــر  ــوزارة، الت ــة ومــن دون الرجــوع لل الحقــول النفطي
أنهــا صاحبــة الحــق األســايس يف إقــراره الصفقــات ومتريرهــا، 
ــة تشــكيل مجلــس إدارة  ذلــك إىل جانــب اعرتاضــه عــى آلي

املؤسســة. 

والحتــواء الخــاف، عــّن وزيــر النفــط الليبــي يف ســبتمرب 
ــرار مل  ــو ق ــط، وه ــة للنف ــة الوطني ــداً للمؤسس ــاً جدي رئيس
يصمــد طويــاً، إذ أصــدر رئيــس الــوزراء قــراراً باإلبقــاء 
عــى صنــع اللــه يف منصبــه عقــب أســابيع مــن األزمــة بــن 
طرفيهــا، وهــو قــرار أيــده أيضــاً رئيــس لجنــة الطاقــة واملــوارد 
ــة  ــر أن أزم ــي. غ ــى العريب ــواب، عي ــس الن ــة مبجل الطبيعي

تنــازع االختصاصــات بــن املؤسســتن ســتظل مســتمرة، مــا مل 
يتــم النظــر مــرة أخــرى يف إعــادة صياغــة القوانــن واللوائــح 
النفــط لتحديــد طبيعــة االختصاصــات  املنظمــة لقطــاع 

ــا.  ــكل منه واملســؤوليات الخاصــة ب

2- احتجاجــات عامليــة وشــعبية: قــدر البنــك املركــزي الليبي 
ــر  ــئ التصدي ــاد جــراء إغــاق املنشــآت وموان أن خســائر الب
االحتجاجــات  بســبب  املاضيــة،  الســنوات  يف  النفطيــة 
الشــعبية والعالــة، أو لألســباب األمنيــة األخــرى بلغــت نحــو 
100 مليــار دوالر، وهــو مــا يعــادل حــوايل 193% مــن الناتــج 

املحــي لعــام 2019.

وتجــددت يف األشــهر األخــرة مطالــب عــال قطــاع 
النفــط مــن أجــل تحســن أحوالهــم املاديــة وأوضاعهــم 
ــر  ــط يف فرباي ــة للنف ــة العام ــت النقاب ــد طالب ــية. وق املعيش
ــص  ــذي ين ــم 642 لســنة 2013، ال ــرار رق ــذ الق املــايض بتنفي
عــى زيــادة مرتبــات العاملــن يف قطــاع النفــط وتنفيــذ 
الربامــج الطبيــة واملعيشــية لهــم. وهــددت النقابــة بالتحــرك 
لتعطيــل اإلنتــاج، إذا مل تســتجيب الــوزارة لتحقيــق مطالبهــا. 
ــادة أجــور املســتويات  ــط بزي ــت وزارة النف ــك، قام وإزاء ذل
ــي املســتويات  ــب باق ــب مطال ــا فقــط، ومل تل ــة العلي اإلداري
اإلداريــة، عــى نحــو قــد ينــذر بتكــرار االحتجاجــات العالــة 
ــر  ــاج وتصدي ــى إنت ــاً ع ــراً حقيقي ــل خط ــا ميث ــدداً، ومب مج

ــي.  ــط الليب النف

الشــعبية داخــل  االعتصامــات  كــا تجــددت مؤخــراً 
حقــول النفــط وموانــئ التصديــر. وقــد قامــت مجموعــة مــن 
ــل  ــام داخ ــايض باالعتص ــبتمرب امل ــباب يف س ــن الش املتظاهري
مينــاءي الســدرة ورأس النــوف مطالبــن بتوفــر وظائــف 
ــر  ــل والتصدي ــات نق ــل عملي ــك يف تعط ــبب ذل ــم، وتس له
ــايئ الســدرة  ــق مين ــه أيضــاً، أٌغل ــام. ويف الشــهر ذات لعــدة أي
ــد مــن قبــل جاعــة تســمى “ســكان  ــة بعــد تهدي والزويتين
ــع  ــى صن ــة مصطف ــة بإقال ــي” مطالب ــال النفط ــة اله منطق

ــط. ــة للنف ــة الوطني ــس املؤسس ــه رئي الل

ــة: أســفرت ســنوات الــراع  3- توفــر االحتياجــات التمويلي
النفطــي  التحتيــة للقطــاع  البنيــة  ليبيــا عــن تعــرض  يف 
ــآكل  ألرضار واســعة، شــملت انخفــاض الضغــط بالحقــول وت
ــا  ــو م ــا، وه ــن، وغره ــآت التخزي ــب ومنش ــوط األنابي لخط
يتطلــب أمــوال ضخمــة مــن أجــل صيانتهــا وإعــادة تأهيــل 
ــص 7  ــة بتخصي ــط الليبي ــت وزارة النف ــد طالب ــول. وق الحق
ــا مل  ــرض، في ــذا الغ ــار دوالر( له ــار )1.5 ملي ــارات دين ملي
ــي  ــار لليب ــارات دين ــغ 3 ملي ــوى مبل ــة س ــص الحكوم تخص
)655 مليــون دوالر(. وبغــض النظــر عــن تلــك الفجــوة، فــإن 
مجلــس النــواب الليبــي مل يوافــق عــى ميزانيــة العــام الحــايل 



العدد 1366 3|11 أكتوبر 2021

تأثير الصراع السياسي الليبي على فرص زيادة إنتاج النفط 

إىل اآلن، وهــي محــل خــاف بــن األطــراف السياســية الليبيــة. 

وإضافــة ملــا ســبق، تحتــاج ليبيــا الســتثارات كبــرة مــن 
أجــل رفــع إنتــاج البــاد النفطــي إىل 2.1 مليــون برميــل يومياً. 
وســبق وأن قــدرت مؤسســة النفــط الوطنيــة أن ليبيــا بحاجــة 
إىل اســتثارات تقــدر بنحــو 60 مليــار دوالر مــن أجــل بلــوغ 
ــاز  ــاج الغ ــادة إنت ــب زي ــابقة، إىل جان ــاج الس ــتوى اإلنت مس

الطبيعــي. 

تطورات سياسية سلبية
قــرر مجلــس النــواب الليبــي يف 21 ســبتمرب املــايض، ســحب 
ــد  ــة عبدالحمي ــة برئاس ــدة الوطني ــة الوح ــن حكوم ــة م الثق
ــية يف  ــامات السياس ــددت االنقس ــوة ج ــي خط ــة، وه الدبيب
ــراء  ــون إج ــول قان ــاف ح ــتمرار الخ ــن اس ــاً ع ــاد، فض الب
ــاً  ــل أيض ــي تحم ــذا فه ــة، ول ــية والربملاني ــات الرئاس االنتخاب
ــا  ــارشة عــى إدارة القطــاع النفطــي، ونوضحه انعكاســات مب

فيــا يــي:

ــحب  ــي س ــاع: يعن ــات القط ــة ومخصص ــل امليزاني 1- تعطي
الثقــة مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة التأخــر يف إقــرار 
امليزانيــة العامــة لعــام 2021، وهــو مــا يعنــي أن مخصصــات 
متويــل إصــاح البنيــة التحتيــة لقطــاع النفــط لــن يتــم 
ــة  ــى مؤجل ــوف تبق ــام. وس ــذا الع ــال ه ــا خ ــراج عنه اإلف
لحــن تشــكيل حكومــة جديــدة يف حالــة أجريــت االنتخابــات 
ــن. ــر القادم ــمرب ويناي ــر ديس ــد يف أواخ ــا الجدي يف موعده

2- زعزعــة االســتقرار األمنــي: رفضــت بعــض القيــادات 
السياســية، وتحديــداً املجلــس األعــى للدولــة، املحســوب 
عــى اإلخــوان املســلمن، إصــدار الربملــان الليبــي قانــوين إجراء 
االنتخابــات التريعيــة والرئاســية، والتــي تفتــح البــاب أمــام 
ــة  ــادم، والربملاني ــات الرئاســية يف ديســمرب الق إجــراء االنتخاب
يف ينايــر 2022، وهــو األمــر الــذي قــد ينــذر بتجــدد القتــال 
بــن رشق وغــرب ليبيــا، أو محاولــة قــوى غــرب ليبيــا تعطيــل 

ــات.  مســار االنتخاب

يضــع قــرار ســحب  3- تعطيــل بنــاء رشاكات خارجيــة: 
ــرام  ــة يف إب ــدة الوطني ــة الوح ــام حكوم ــات أم ــة صعوب الثق
ــركات  ــدول أو ال ــع ال ــتقبلية م ــود مس ــات أو عق أي اتفاقي
ــدم  ــع ع ــا م ــا إبرامه ــون مبقدوره ــن يك ــث ل ــة، حي األجنبي

ــات. ــك الصفق ــاين لتل ــد برمل ــود تأيي وج

ويف الختــام، ميكــن القــول إن قطــاع النفــط، شــأنه شــأن 
األنشــطة االقتصاديــة كافــة، يشــهد يف اللحظــة الراهنــة 
ــية  ــة السياس ــن حــول ســامة العملي ــدم اليق ــن ع درجــة م
يف ضــوء املتغــرات الجديــدة، مبــا يف ذلــك ســحب الثقــة 
ــؤدي إىل  ــن ت ــا ل ــر أنه ــة، غ ــدة الوطني ــة الوح ــن حكوم م
توقــف اإلنتــاج الليبــي مــن النفــط، كــا كان عليــه الوضــع يف 
الســابق، وذلــك يف ظــل املوقــف اإلقليمــي والــدويل الداعــم 
ــا، والحيلولــة دون تفاقــم  الســتقرار املشــهد الســيايس يف لبيب
ــك،  ــم ذل ــاد. ورغ ــدداً يف الب ــيايس مج ــي والس ــراع األمن ال
مــن املرجــح أن تقــوض تلــك التطــورات بالتأكيــد مــن جهــود 
ــد املتوســط.  ــاج يف األم ــم اإلنت ــع ودع ــة لرف ــة الليبي الحكوم
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