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امللص:

تعج نياية الخسديشيات وبجاية الدتيشيات نقصة تحػل في الجػانب االقترادية واالجتساعية في

ليبيا ،إذ تحػل مغ اقتراد راكج الى اقتراد سخيع التصػر بفزل اكتذاف الشفط وترجيخه عام 1961
ثع سيصخة قصاع الشفط عمى االقتراد بذكل كبيخ ،كسا شيج االقتراد الميبي نسػاً سخيعاً في الدبعيشيات
مغ القخن العذخيغ ،وأصبحت ليبيا مغ اغشى دول العالع والسيسا بعج قيام مجسػعة مغ الزباط الميبييغ
في اول مغ أيمػل /سبتسبخ 1969باستبلم الدمصة في ليبيا والغاء الشطام السمكي وإعبلن الشطام
الجسيػري ،وتحخيخ االقتراد الميبي مغ التبعية االجشبية وتحػيمو الى اقتراد وششي انتاجي؛ ولحلظ تع
تأميع مستمكات االيصالييغ الحيغ استعسخوا ليبيا شػال الدتة العقػد الدابقة مغ القخن العذخيغ ،وكان
ذلظ خصػة كبخى في مجال تحخيخ االقتراد الميبي ،فزبل عغ تأميع الذخكات الشفصية والسرخفية
والدراعية.
وقج رافقت التصػرات الدياسية في ليبيا في العيج الجسيػري  ،1977-1969تصػرات كبيخة
في السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية؛ لحلظ جاءت الجراسة بيجف استقخاء وتحميل تمظ
التصػرات وانعكاساتيا عمى الجػانب االقترادية ،والسيسا في جػانب الدراعة والرشاعة والتجارة.
الكلسات السفتاحية :التجارة؛ التلييب؛ الدبعيشات؛ الزباط ؛ العسالة.
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Economical Change in Libya1969-1977
Asst. Prof. Dr. Nihaya Mohammed Saleh
University of Mosul/ College of Basic Education / Department of History

Abstract:
The end of 50s and the beginning of 60s are regarded as a changing
point in economic and social aspects in Libya . Its economy turned from still
into rapidly developed economy due to discovery and export of oil in 1961 ,
the dominance of oil sector over economy was greatl . The Libyan economy
witnessed rapid growth during the 70s of the last century . Libya became one
of the richest states specially after the coup made by a group of Libyan
officers on 1st of September 1969 against monarchy and declaring republic
and liberating the Libyan economy from
foreign dependency and
transforming it into a productive national economy . Therefore, the property
of the Italians who colonized Libya throughout the previous six decades of the
twentieth century was nationalized, and this was a major step in the field of
liberalizing the Libyan economy, as well as the nationalization of oil, banking
and agricultural companies.
The political developments in Libya During Republic Era 1969- 1977
were accompanied by major developments in political, economic and social
fields; therefor, the study comes by extrapolating and analyzing these
developments and its implications on the economic aspects, especially in the
agricultural, industrial and trade sectors.
Key words: trade; Altelib; Seventies; Officers; Employment
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التسييج:

كانت ليبيا مغ أفقخ دول العالع اقتراديا قبل اكتذاف الشفط عام 1958ولعجم تػفخ السرادر

الصبيعية والبذخية اعتسجت في الخسديشيات مغ القخن الساضي عمى السداعجات االجشبية التي استفادت
مشيا ،فزبلً عغ تخكيد الحكػمة السمكية االتحادية اىتساميا آنحاك عمى تشسية الدراعة باعتبارىا الشذاط
االقترادي الخئيدي في السجتسع قبل اكتذاف الشفط (.)1

وتعج نياية الخسديشيات وبجاية الدتيشيات نقصة تحػل في االقتراد الميبي ،إذ بجأ التحػل مغ
اقتراد راكج الى اقتراد سخيع التصػر بفزل اكتذاف الشفط وترجيخه عام  ،1961ثع سيصخة قصاع
الشفط عمى االقتراد بذكل كبيخ .ففي الدبعيشيات شيج االقتراد الميبي نسػا سخيعا وأصبحت ليبيا
اغشى دول العالع والسيسا بعج قيام مجسػعة مغ الزباط الميبييغ في اول مغ أيمػل /سبتسبخ1969
باستبلم الدمصة في ليبيا والغاء الشطام السمكي وإعبلن الشطام الجسيػري(.)2
لجأت الحكػمة الميبية بعج (قيام ثػرة الفاتح مغ أيمػل/سبتسبخ عام  )1969مباشخة إلى العسل
عمى تحخيخ اقتراد الببلد مغ التبعية األجشبية ،والسيسا ان الذخكات الشفصية والسرخفية والدراعية
كانت تديصخ عمى كل العسميات الستعمقة بالتجارة الخارجية وتشطيع االنتاج األولي في الببلد خبلل
العيج السمكي  ،)3(1969-1951والسيسا ما يتعمق بإنتاج الشفط والسحاصيل الدراعية وكانت ىحه الدمع
األولية ترجر مباشخة إلى ايصاليا وغيخىا مغ الجول(.)4
كانت اولى خصػات الحكػمة الميبية في تحخيخ اقتراد الببلد مغ التبعية االجشبية ىي قياميا مباشخة
بإجبلء القػاعج األجشبية (االمخيكية ،البخيصانية ،الفخندية) والجالية االيصالية ،التي كانت تخجم مرالح
االستعسار وتقف ضج مرالح الذعب الميبي ،وليحا فإن جبلء تمظ القػاعج كان مسا يعشيو ،حخية القخار
الدياسي الحي يشعكذ بشتائج ايجابية عمى الجانبيغ االقترادي واالجتساعي ،فحخية القخار الدياسي عمى
الجانب االقترادي يعشي حخية الترخف بالثخوة الػششية بسا يخجم اىجاف الشطام الدياسي الججيج في
التشسية والتصػر والخقي الحي يخفع مغ السدتػى االجتساعي لمجساىيخ ،أي ان التجارة والرشاعة والدراعة
أصبحت في يج ابشاء الذعب الميبي( .)5ولقج حمت الكػادر العخبية محل الكػادر االجشبية مغ االوربييغ
واالمخيكييغ في الببلد ،إذ تػجو السجرسػن واالشباء العخب الحيغ كانػا معطسيع مغ مرخ لمعسل في ليبيا،
واختفت التخاجع االنكميدية مغ لػحات الذػارع والسصبػعات في السكتبات ،وأصبحت المغة العخبية المغة
الخئيدة في الببلد(.)6
وقج بجأت الحك ػمة الميبية بإعجاد البخامج ومذخوعات التشسية االقترادية واالجتساعية بيجف
الشيػض بالببلد وتصبيقاً ألىجاف (ثػرة الفاتح مغ ايمػل) ومبادى اإلعبلن الجستػري االساسية التي
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استيجفت اقامة مجتسع اشتخاكي وتحخيخ االقتراد الػششي مغ التبعية والشفػذ االجشبي وتحػيمو الى
اقتراد وششي انتاجي( ،)7وجعل التعميع واجباً والدامياً عمى الميبييغ دون استثشاء حتى نياية مخحمة
االعجادية ،كسا ان عمى الجولة تػفيخ الخعاية الرحية والسدكغ الرحي لكل مػاشغ ،فزبلً عغ التستع
بالكفاية االنتاجية والػصػل الى مدتػى عال مغ االنتاج الدراعي والرشاعي لتحقيق االكتفاء الحاتي(.)8
التحوالت االقترادية:6111-6111
ما ان نجحت الحكػمة الميبية في أنياء الػجػد االستعساري وركائده في ليبيا ،وفي الديصخة
عمى وسائل االنتاج وتحخيخ االقتراد الػششي مغ قبزة الذخكات األجشبية ،حتى انصمقت نحػ
اصبلح االوضاع الدياسية واالقترادية واالجتساعية ،وتحقيق التشسية في السجاالت كافة ،والسيسا في
ثع انربت ايخادات الشفط
الحياة االجتساعية ،وتجمى ذلظ في التعميع والرحة واالسكان والجخل ومغ َّ
عمى الشػاحي االخخى في السجتسع واستخجام الشفط بػصفو مػرداً محخكاً لمتشسية االقترادية
واالجتساعية ،إذ وضعت الحكػمة الميبية خصة انتقالية لمعام  1972-1971باستثسارات ترل إلى
ضعف ما كان يدتثسخ في الدابق ،وركدت عمى تجعيع الييكل االقترادي والخجمات التعميسية
والرحية واالجتساعية ،وعمى الدراعة بػصفيا السرجر االساس لتػفيخ الغحاء لمذعب ،وعمى بعس
الرشاعات الغحائية (.)9
وخبلل سبعيشيات القخن العذخيغ شيج االقتراد الميبي ثبلث خصط اقترادية واجتساعية ،كان
السجة الدمشية لمتخصيصيغ األوليغ ثبلث سشػات ( )1975-1973( ،)1972-1975واستسخت الثالثة
التي اشمق عمييا خصة التحػل االقترادي واالجتساعي مجة خسذ سشػات ( )1985-1976وقجرت
السبالغ التي انفقت عمى السذاريع التشسػية خبلل الخصط الثبلث بحػالي  35بميػن دوالر بشدبة
 %4884مغ جسمة دخل الشفط( .)15وبيجف تحقيق التقجم االقترادي واالجتساعي والثقافي كخست
الحكػمة الميبية جيػدىا السادية والفشية لتديخ خصط التشسية في شخيقيا السخسػم ،وتقػم بجورىا في
تػزيع قا عجة االنتاج وتػفيخ فخص العسل والعير الكخيع لمسػاششيغ ،وتحقيق االكتفاء الحاتي والسيسا في
مجال الرشاعات الغحائية البديصة بيجف تحقيق نيزة زراعية وصشاعية شاممة( .)11وىحا ما سشتشاولو
بذي مغ التفريل مخكديغ عمى القصاعات االقترادية مشح قيام (ثػرة الفاتح مغ ايمػل /سبتسبخ)1969
وحتى إعبلن قيام سمصة الذعب عام 1977
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اوالً :الزراعة:
في  21حديخان/يػنيػ عام 1975اصجرت الحكػمة الميبية ق اخ اًر بذأن استخداد االمبلك
السغتربة لمذعب الميبي إبان الحكع االيصالي ،إذ ان الجالية االيصالية بقيت متسدكة بسا استحػذت
عميو مغ األراضي واألمبلك والسدارع تجيخىا وتدتثسخىا وتجشي خيخاتيا وكأنيا ارث شخعي لئليصالييغ
عمى الخغع مغ ىديسة ايصاليا في الحخب العالسية الثانية ( )1945-1939واستسخ ذلظ االستحػاذ حتى
قيام (ثػرة الفاتح مغ أيمػل/سبتسبخ)( ،)12وادركت الحكػمة الميبية ان وجػد السستمكات والجالية االيصالية
في ليبيا ىػ نػع مغ استسخار االحتبلل الحي يتعجى عمى الديادة الػششية ،لحلظ عسمت عمى شخد
السدتػششيغ واستخداد األمبلك السغتربة مغ الجالية االيصالية( ،)13وىحا ما أكجه العقيج معسخ القحافي
بقػلو" :تسكغ الذعب الميبي ىحا الذعب الحي كانت ايصاليا تدتيتخ بو وكانت تعتقج انيا مدتعبجة
وتزسو إلى إمبخاشػرتييا ...وىحا الذعب استصاع ان يدتخجع اراضيو التي اغتربتيا ايصاليا...
يدتخجع مدارع الديتػن والميسػن يدتخجع السباني والػرش وأصبحت ايصاليا ضعيفة ،ولكغ الذعب الميبي
بعج ان صار قػياً اكتفى بصخد الصميان فقط"( ،)14كسا اعمغ العقيج معسخ القحافي ان جسيع عقارات
االيصالييغ البالغ عجدىع  112ألف و 855شخز بسا عمييا مغ مشذآت وآالت ثابتة ومشقػلة ووسائل
نقل وحيػانات وحمقات أخخى تعػد إلى الجولة تشفيحاً لقخار استعادة السستمكات في حػزتيع ( ،)15وبحلظ تع
تأميع مستمكات االيصالييغ الحيغ استعسخوا ليبيا شػال الدتة العقػد الدابقة مغ القخن العذخيغ (-1911
 ،)1969وكان ذلظ خصػة كبخى في مجال تحخيخ االقتراد الميبي.
أصجرت الحكػمة الميبية في شيخ تسػز /يػليػ  1975قانػناً بان تزع الحكػمة يجىا عمى
مستمكات الييػد وأمػاليع في ليبيا وعجدىع  625شخراً عمى ان يتع تعػيزيع عشيا بسدتشجات اسسية
عمى الجولة تدتيمظ في مجة  15عاماً ،اال أن معطع الييػد كانػا قج غادروا ليبيا بعج قيام الشطام الججيج
مشح أيمػل/سبتسبخ1969باصجار ق اخ اًر بعجم مشح أو تججيج التخاخيز لئليصالييغ في الببلد بسداولة
ميشتي التجارة والرشاعة والسيغ االخخى اال بسػافقة مجمذ الػزراء بيجف تػفيخ اكبخ قجر مغ فخص
العسل لؤلبشاء الذعب الميبي (.)16
وقج أولت الحكػمة الميبية اىتساماً كبي اخ بقصاع الدراعة وذلظ مغ خبلل اعصاء االولػية لو في
خصط التشسية االقترادية  ،إذ بمغت مخررات الدراعة واالصبلح الدراعي حػالي( )55455مميػن
ديشار لمدشة السالية  ،1972-1971ثع ارتفعت في الدشة السالية  1973-1972الى ( )58مميػن
ديشار ليبي ،ثع ارتفع ىحا السبمغ الى ( )416مميػناً مغ الجنانيخ في عام 1975-1973وليربح بجاية
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عام  )44183( 1974مميػناً فاصمة ثبلثة مغ الجيشار الميبي ثع استقخ عمى ( )48985مميػناً مغ
الجنانيخ خبلل العام ذاتو .ومغ خبلل ذلظ يبلحع ان القصاع الدراعي احتل السختبة االولى في مجال
التشسية االقترادية وقج زاد عمى الزعفيغ مسا كان عميو عام  1973إذ وصمت ميدانيتيا في عام
 1975الى حػالي ( )22181468555مميػن ديشار ليبي(.)17
وعمى ضػء خصط التشسية بجأت الحكػمة الميبية بتشفيح تحجيث الدراعة واعتبار عسل السدارع
مذخوعات استثسارية اقترادية ،فتع ادخال الصخق الحجيثة في الدراعة كاستخجام اآلالت في الخي
والصائخات في مكافحة اآلفات الدراعية واستخجام البحور والذتبلت ،فزبلً عغ زراعة نباتات االعبلف
بغية تحقيق أعمى مدتػى مغ االنتاج الحيػاني وضسان اكبخ ربح مسكغ ،فقج بمغ الشسػ الدشػي السخكب
في الدراعة والغابات وصيج االسساك حتى عام  1974نحػ %16وكان معجل الشسػ الدشػي
نحػ ،)18(%2284فزبلً عغ ذلظ قامت الجولة بتػزيع مداحات واسعة مغ االراضي عمى السدارعيغ
التي بمغت ( )551مدرعة في عام 1974مداحة كل واحجة مشيا ( )55ىكتا اًر ،كسا قامت بسج الصخق
الييا ،وبشاء السداكغ ليع وحفخ االبار وتػفيخ كل وسائل الحياة الكخيسة ليع ،فزبل عغ قياميا بالعجيج
مغ السذاريع الدراعية مغ الغابات والسخاعي وزراعة الحبػب واشجار الفاكية ومشيا مذخوع سيل جفارة
ومذخوع الجبل االخزخ ومذخوع فدان ومذخوع الكفخة والدخيخ( ،)19بيجف استربلح األراضي وانذاء
السدارع والقخى الشسػذجية فييا وتخبية االغشام واالبقار .ومسا الشظ فيو ان ىحه السذاريع بسزسػناتيا
ذات مخدودات اجتساعية واقترادية ،واعتبخت نقصة تحػل وبجاية الصخيق نحػ تشسية اقترادية
واجتساعية شاممة لتحقيق العجالة الذاممة التي سعى الشطام الججيج لتحكيقيا(.)25
وبيجف تذجيع الفبلح وربصو بالسدرعة فقج عسمت الحكػمة الميبية عمى تقجيع قخوض بجون
فائجة ليع ولسجة خسدة عذخة عاماً مقابل بيع السدارعيغ انتاجيع الى الجسعيات التعاونية الدراعية وتقػم
االخيخة بتدػيق الخزار بخبح قميل والسداىسة بشدبة  %55مغ تكمفة االسسجة الكيسياوية والج اخرات
الدراعية وغيخىا مغ اآلالت الدراعية ،مسا ساىع ذلظ في زيادة انتاج السحاصيل الدراعية في ليبيا خبلل
ثبلث سشػات ( )1973-1971واىسيا الديتػن والقسح والذعيخ والتسخ والفػل الدػداني ،فعمى سبيل
السثال فقج ارتفع انتاج محرػل الذعيخ في عام  1971مغ ( )328127شغ الى نحػ ()2548511
ششاً في عام  ،1973اما القسح فقج ازداد مغ ( )178722شغ في عام  1971ليرل الى نحػ
( )678327ششاً ،وكسا ازداد انتاج التسخ خبلل نفذ الفتخة مغ ( )668195شغ الى حػالي
( )618675شغ( .)21وخبلل ثبلث سشػات ( )1975-1973تع استربلح ( )35الف ىكتار ،كسا
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ازداد انتاج محرػل القسح في نياية عام  1975بشدبة  %185عسا كان عميو في عام ،1972بيشسا
ازداد انتاج محرػل الذعيخ بشدبة  %85في الفتخة نفديا ،وازداد انتاج الخزار بشدبة  ،%62وكحلظ
زاد انتاج االلبان السرشعة بشدبة  %65في الفتخة نفديا .وفي عام  1976كان االنتاج السحمي مغ
السػاد الغحائية يغصي حػالي  %14مغ حاجات ليبيا بعج أن كانت تدتػرد  %86مغ حاجاتيا مغ
مختمف بمجان العالع .ونط اخ الزدياد الدكان وارتفاع السدتػى السعيذي في الدبعيشيات مغ القخن
الساضي فقج ازداد الصمب عمى السػاد الغحائية ،مسا حجا بالحكػمة الميبية الى تخريز مػارد مالية
كبيخة الستثسارىا في مذاريع اصبلح االراضي وزيادة انتاج السػاد الغحائية الزخورية ،ولكغ كانت
ىشاك عكبات ومراعب تعتخض التصػر الدراعي واىسيا قمة السياه البلزمة لمدراعة وقمة االيجي العاممة
القادرة عمى استربلح االراضي القابمة لمدراعة والتي بمغت ندبتيا  %285مغ مجسػع مداحة ليبيا.
ولحلظ حاولت الحكػمة الميبية التغمب عمى تمظ السراعب بإقامة محصة لمحرػل عمى الساء مغ
السجاري ومغ مياه البحخ ،واستعاضت عغ االيجي العاممة باالعتساد عمى السكائغ واآلالت الدراعية في
حخث وزرع االرض (.)22
والى جانب اىتسام الحكػمة الميبية بتشسية االنتاج الدراعي فقج اىتست بتػعية وتثكيف الفبلح،
إذ انيا زودت كل ( )25مدرعة بػحجة ارشادية زراعية مع مخشج زراعي مكيع ووحجة بيصخية
ومدتػصف ومجرسة ومكتبة ومخدن لآلالت الدراعية ،فزبلً عغ تػزيع شتبلت الفاكية السصعسة عمى
السدارعيغ ،والتي بمغت مجسػعيا عمى ما يديج عغ ستة مبلييغ مغ الذتبلت السحمية واكثخ مغ ذلظ
بالشدبة لمذتبلت السدتػردة ،إذ بمغت تكاليف الرخف مشيا حػالي مميػني ديشار ليبي ،وبيجف تذجيع
الفبلح وربصو بالسدرعة ،يتع بيع الذتبلت لو بأسعار مخفزة ترل ما بيغ  %75-55مغ قيستيا
االصمية .وقج انجد عام  1975ما يقارب الخسذ مذاتل بمغت الذتبلت السصعسة فييا مبلييغ
الذتبلت وبسراريف وصمت ما يقارب  3مبلييغ ديشار ،فزبلً عغ االنجازات في مجال تخبية الشحل
والسختبخات الكيسياوية والتحميمية وعجد اآلالت الدراعية السػزعة ونذاشاتيا وما انجد مغ مخاكد الػقاية
والحجخ الدراعي حػالي ثساني مخاكد( ،)23فزبلً عغ تقجيع الخجمات البلزمة لمشيػض بالثخوة الحيػانية
والسحافطة عمى انتاجيا بيجف تحقيق االكتفاء الحاتي لمببلد مغ مشتجاتيا .وقامت الحكػمة الميبية
بتحسل ندبة  %65مغ اعباء تخفيس االسسجة واالعبلف ومبيجات اآلفات الدراعية وادوات الشحل
واثسان االسبلك الذائكة واالعسجة الحجيجية واآلالت الدراعية بشدبة  %55ألعزاء الجسعيات التعاونية
وكحلظ  %55مغ تكاليف نقل السدتمدمات لمجسعيات التعاونية و %155لمجسعيات الشائية مع
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السداىسة في رواتب العامميغ بالجسعيات .ففي عام 1973بمغ عجد الجسعيات التعاونية
الدراعية( )135جسعية وعجد أعزائيا ( )459عزػاً ورأسساليا االجسالي ( )6948589ديشا اًر ليبي،
كسا بمغ مقجار القخوض الدراعية السسشػحة ليا مبمغ ( )4398311ديشا اًر ليبي عام  .1973فيسا بمغ
عجد السعاىج الدراعية ثبلثة معاىج مػزعة بيغ مشصقتي شخابمذ والجبل االخزخ وبدعة ( )565شالبا
وقج بمغ عجد الخخيجيغ مغ تمظ السعاىج ( )175متخخجا عام  ،1974-1973وتقخر انذاء معاىج
اخخى في مشاشق سبيا ،ميدان والسخج الدراعي(.)24
يتزح مسا سبق ان تمظ االجخاءات والسذاريع بسزسػناتيا االقترادية واالجتساعية تعتبخ
نقصة تحػل وبجاية الصخيق الرحيح نحػ تشسية زراعية واجتساعية شاممة استفادت الحكػمة مشيا في
رفع ميدانية الجولة التي انعكدت عمى اجخاءاتيا التشسػية السدتقبمية.
وبعج نجاح بخنامج التشسية لثبلث سشػات والتي انتيت عام  1975وضعت الحكػمة الميبية
خصة ججيجة عام 1976مجتيا خسذ سشػات بيجف تصػيخ الحياة االقترادية واالجتساعية في الببلد
والسيسا بعج ان احخزت خصة عام  1975تصػ ار ممحػضاً في السجاالت كافة ،فقج ارتفع دخل الفخد
خبلل العام في ليبيا الى حػالي ( )7415دوال اًر امخيكي وىػ واحج مغ اعمى االرقام في العالع ،كسا
رفعت الخصة مدتػى االنتاج القػمي في ليبيا الى ( )4524مميػناً مغ الجيشار الميبي ،وقج كان نريب
الشفط حػالي  %5685مغ مجسػع االنتاج القػمي ،وارتفع مدتػى االنتاج في غيخ قصاع الشفط بسا
يعادل  %19،5سشػياً في الفتخة  1975-1973محققا زيادة  %2عسا كان مخصصاً لو (.)25
استيجفت خصة التشسية ( )1985-1976تقميل االعتساد عمى الشفط كسرجر لجخل الببلد
وذلظ ببشاء اقتراد متعجد مرادر الجخل فيو وبشاء صشاعات ثقيمة وتحقيق االكتفاء الحاتي مغ السػاد
الغحائية وخمق قػة عاممة مشتجة وتػزيع عادل لمجخل القػمي ،فزبلً عغ زيادة االنتاج القػمي بسا
يعادل  %1587وزيادة دخل الفخد بسا يعادل  685سشػياً اي ما يعادل ( )1786ديشا اًر ليبي سشػياً .لحلظ
اعصت الخصة الججيجة االولػية لمقصاع الدراعي ،فقج بمغت مخرراتو  %1689مغ السجسػع
( )7525مميػناً مغ الجيشار الميبي(.)26
ثانياً :الرشاعة:
كان الشذاط الرشاعي في ليبيا مشح بجاية الخسديشات والدتيشات مغ القخن العذخيغ محجود
الشصاق بدبب ضيق الدػق السحمية وقمة ما تسمكو ليبيا مغ الػقػد والسػاد االولية؛ لحلظ ارتكد الشذاط
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الرشاعي عمى بعس الرشاعات التقميجية كرشاعة الجمػد والشديج والفخار وتعميب الدسظ وشحغ
الجقيق وصشاعة التبغ التي كانت تحتكخىا الحكػمة وبعس الرشاعات االخخى السختبصة بالسشتجات
الدراعية وكان معطع ىحه الرشاعات مسمػكاً لؤلجانب مع انيا كانت صشاعات محجودة مغ حيث
حجسيا وانتاجيا(.)27
تعتبخ الرشاعة مغ الشذاشات االقترادية اليامة في مجال التشسية االقترادية ؛ لحلظ اىتست
الحكػمة الميبية بالرشاعة .وبيجف تحػيل االقتراد الػششي الى اقتراد انتاجي ركدت عمى تشفيح
السذخوعات الرشاعية الكبيخة واالستخاتيجية مغ جية والتخكيد عمى تػفيخ احتياجات الببلد مغ الغحاء
والكداء ومدتمدمات البشاء والتذييج مغ جية اخخى(.)28
كان مغ اولى الق اخرات التي اصجرىا مجمذ الػزراء في مجال الرشاعة ق اخ اًر يقزي بخفع اجػر
العسال مغ غيخ االجانب في السيغ والرشاعات كافة مائة بالسائة أي مغ  55قخشاً إلى جشيو كحج
أدنى لؤلجػر ،والعسل عمى تخفيس مخررات رئيذ الػزراء ووزرائو في الحكػمة عمى ان يذتسل
التخفيس كبار السػضفيغ( .)29كسا تع انذاء السؤسدة الػششية العامة لمترشيع بسػجب القخار رقع ()26
لعام  1975لتقػم بسيسة تشفيح وتذغيل السذخوعات الرشاعية ،فزبلً عغ انذاء مخكد البحػث
الرشاعية بسػجب القخار رقع ( )25في العام نفدو ،كأحج االجيدة التشفيحية السداعجة في مجال
الرشاعة وحجدت اختراصاتو في دراسة السذخوعات الرشاعية وتقجيع الخجمات الفشية واالقترادية،
الى جانب الكيام بأعسال البحث الجيػلػجي والتشقيب عغ الخامات السحمية (.)35
وضعت الحكػمة الميبية سياسة صشاعية ججيجة في تشفيج السذخوعات الرشاعية ،فقج ركدت
عمى السذاريع االنتاجية لزسان تحقيق االكتفاء الحاتي في السجاالت كافة وعجم االعتساد عمى
االستيخاد مغ الخارج ،والحج مغ اعتساد االقتراد الػششي عمى الشفط كسرجر لتسػيل غيخه مغ
القصاعات االقترادية ( .)31ولع يذيج القصاع الرشاعي في ليبيا انتعاشا ممسػسا ونسػا ممحػضا اال مع
بجاية خصة التشسية الثبلثية ( ،)1975-1973وقج تسيدت الفتخة الدابقة

بانخفاض االستثسارات

الرشاعية .التي غمبت عمييا الفخدية في التخصيط والتشفيح ،كسا انيا لع تتشاول قصاع الرشاعات
االساسية والثقيمة وتغصية قصاع الرشاعات الػسصية االستيبلكية ( .)32وبالشطخ الى حجع االنفاق
االستثساري في ىحا القصاع بعج عام  1973فقج تصػر االنتاج الرشاعي مغ ( )1786مميػناً مغ الجشيو
الميبي عام 1975م الى حػالي ( )7257مبلييغ مغ الجيشار الميبي عام  1977وىحه الديادة قامت
بتحكيقيا ( )58مشذأة وششية (.)33
557

أ.م.د .نهاية دمحم صالح

وكانت االولػية في مجال الرشاعة تػفيخ مدتمدمات االنتاج مغ االسسجة والسبيجات ومػاد
البشاء والتذييج ومرادر الصاقة ووسائل التعبئة وبعس الرشاعات التحػيمية ،فقج بمغت السذخوعات
الرشاعية في الخصة الثبلثية لعام ( 74 )1972-1975مذخوعاً في مختمف الرشاعات كان يعسل
بيا نحػ ( )158555عامل مشيا ( )9مذخوعات لمرشاعات الغحائية و( )6مذخوعات لرشاعة الغدل
والشديج والسبلبذ والجمػد والػرق ،فزبلً عغ بعس الرشاعات الكيسياوية مثل صشاعة الرابػن
ومػاد التشطيف واالسفشج ،ونتيجة لحلظ ارتفع الشاتج السحمي االجسالي لؤلنذصة االقترادية غيخ
الشفصية مغ ( )47587مميػناً مغ الجشيو الميبي عام  1975الى ( )255685مبلييغ مغ الجيشار الميبي
عام .)34( 1977وبمغ معجل الشسػ الدشػي لمرشاعات التحػيمية نحػ  %3185إذ ارتفع الشاتج السحمي
االجسالي ليا مغ ( )2285مميػناً مغ الجشيو الميبي في عام  1975الى ( )15485مميػناً ديشار عام
 .)35(1977فزبلً عغ اقامة بعس السرانع في مجال تكخيخ الشفط والرشاعات البتخوكيساوية لمحج مغ
ترجيخ ىحه الدمع كسػاد خام اولية .ففي عام  1975تع انذاء مرفاة تكخيخ في مجيشة الداوية واخخى
في السشاشق الذخقية مغ ليبيا ،فزبلً عغ انذاء معسل لسادتي االمػنيا والسيثانػل ومجسع الحجيج
والرمب ،ومجسع ابي كساش لمرشاعة الكيسياوية ومجسع رأس النػف لمرشاعات البتخوكيسيائية.)36( ،
وتصػر الصاقات االنتاجية لبعس الرشاعات مثل صشاعة تكخيخ الشفط إذ ارتفع انتاجيا مغ
( )5558555شغ في عام  1975لترل الى( )685558555شغ في عام  ،1977وصشاعة االسسشت
مغ ( )1558555شغ في عام  1975الى ( )384458555في عام .)37(1977
والى جانب اىتسام الحكػمة الميبية بتصػيخ الرشاعة والسيسا الشفصية وتجييدىا بأحجث األجيدة
والسعجات ،فقج اولت الحكػمة اىتساماً خاصاً بالعسال واعتبختيع اصحاب السرمحة الحكيكية في الببلد
واداة الثػرة االقترادية واالجتساعية واالنتاجية .ففي اشار ذلظ اصجرت الحكػمة الميبية قانػن العسل
رقع ( )12لعام 1975م ،وقج نطع القانػن العبلقة بيغ العامل واالنتاج والخبط بيشيسا ومشح العسال
العجيج مغ االمتيازات التي تيجف الى اصبلح اوضاعيع االجتساعية والشقابية ،كسا عسل القانػن عمى
تػحيج الحخكة العسالية وتشطيسيا في اشار نقابي ،فزبلً عغ صجور قانػن اشخاك العسال في االدارة
واالنتاج وقانػن الزسان االجتساعي عام 1973وقانػن الشقابات لعام 1975وقانػن االمغ الرشاعي
عام 1976بيجف السحافطة عمى اليج العاممة مغ اصابات العسل وامخاض السيشة .وتذيخ السرادر
الى ان الدشػات الثبلث االولى مغ سبعيشيات القخن الساضي شيجت الببلد زيادة سشػية في عجد العسال
السحمييغ تقجر بسا يقارب ( )228555عامل(.)38
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وبيجف حساية العامل وضسان حقػقو اصجرت الحكػمة الميبية قانػن رفع معجالت االجػر
وقانػن السذاركة رقع ( )12لعام  1973والحي نز عمى تػزيع االرباح عمى ثبلثة اجداء  %35نقجاً
و %35لئلنفاق عمى السذخوعات داخل السشذاة و %45لرشجوق الخجمات العسالية( ،)39كسا عسمت
الحكػمة الميبية عمى تػفيخ القػى العاممة لمرشاعات لدج العجد في ذلظ ،فاستجعت الحكػمة الميبية
االالف القػى العاممة مغ الخارج حتى بمغ عجد القػى العاممة في ليبيا عام  1977حػالي ( )755الف
عامل اجشبي ومغ بيشيع ربع مميػن عخبي وشكل السرخيػن اغمبيع( .)45وىحا يعشي ان ليبيا في
الدبعيشيات لع تكغ تختمف عغ ليبيا الدتيشيات فيسا يتعمق بالعسالة االجشبية.
يتزح مسا سبق بان ليبيا كانت تخصػ خصػات واسعة في مجال الرشاعة ،اال ان بعس
السرادر تذيخ ان ليبيا لع تكغ قج اقامت مرشعا واحجاً وكانت جسيع السرانع قج تع شخاؤىا مغ
الخارج بأسعار باىزو الثسغ وفي كثيخ مغ االحيان تدمع مرحػبة باأليجي العاممة االجشبية .كسا كان
االجانب والػسصاء والذخكات -وليذ الميبيػن -ىع الحيغ يػلجون رأسسال ،وكانت الذخكات االوربية
واالسيػية وليدت الميبية ىي التي تبشي الصخق والسجارس والسدتذفيات والفشادق والسذخوعات االنذائية
االخخى(.)41
ثالثاً :التجارة :
ارتكد الشذاط التجاري في ليبيا مشح عام  1951وحتى اكتذاف الشفط عام  1958عمى
ترجيخ السشتجات الدراعية والحيػانات الحية ،إذ وصمت ندبتيا مغ السجسػع الكمي لمرادرات الميبية
( )%7281في عام  ،1959وفي مقابل ذلظ كانت ليبيا تدتػرد السرشػعات واآلالت الحجيثة الى
جانب بعس الحبػب ،ثع اخحت الرادرات مغ السشتجات الدراعية بالتشاقز تجريجيا والسيسا بعج
اكتذاف الشفط وترجيخه عام  .)42(1961وشيجت ليبيا فتخة الدتيشيات مغ القخن العذخيغ ىجخة
الفبلحيغ مغ االرياف الى السجن إذ تػافخت فخص العسل والخجمات االساسية مغ السدتذفيات
والسجارس والسداكغ مسا أدى الى تخك الفبلحيغ االراضي الدراعية ،مسا أدى الى استيخاد الجولة السػاد
الغحائية لدج حاجة الدػق السحمية ،فاصبح االقتراد الميبي يعاني مغ االستيبلك اكثخ مغ االنتاج،
والػاردات اعمى مغ الرادرات وشكل الشفط ومذتقاتو ندبة  %9989مغ الرادرات الميبية  ،وأصبحت
ليبيا مغ اغشى دول العالع العخبي والسيسا بعج قيام الشطام الجسيػري(.)43
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لقج عسمت الحكػمة الميبية خبلل الفتخة 1977-1969عمى تشطيع التجارة الجاخمية والخارجية
ألن سيصخة الجولة عمى التجارة والسيسا الخارجية تعشي الديصخة والتحكع في حمقة مغ حمقات االقتراد
الػششي ووضعيا في خجمة التشسية االقترادية والقػمية( .)44ونط اًخ لخصػرة الجور الحي كانت تؤديو
السرارف التجارية قخرت الحكػمة الميبية في13تذخيغ الثاني/نػفسبخ  1969تصبيق ((التمييب
االلدامي))

()45

عمى السرارف العاممة في الببلد بشدبة  ،%51عمى أن تؤول إلى الجولة ممكية األسيع

التي يسمكيا غيخ الميبييغ في خسدة مرارف ،وىحه كانت خصػة ميسة مغ الحكػمة لسا سيحرل عميو
()46
يحػل إلى الخارج الجدء االكبخ
االقتراد القػمي الميبي مغ ارباح وفيخة بعج تأميع السرارف  ،ولغ ّ
مغ تمظ االرباح ،وأصبح الذعب ىػ السدتفيج األول ،فزبلً عغ ان الشطام السرخفي يدتصيع ان

يتحكع في اقتراد الذعب ويؤثخ في األمػر الدياسية بالتػجييات االقترادية ،ألن التحكع في رأس
السال يؤدي دو اًر خصي اًخ في نذاط االقتراد الػششي ،كسا حجد وزيخ السالية في تاريخ القخار نفدو
األسساء التجارية لمسرارف فأشمق تدسية (االمة) عمى مرخف (روما) و (الجسيػرية) عمى مرخف
(باركميد) ومرخف (العخوبة) عمى فخع السرخف العخبي و (االستقبلل) عمى فخع مرخف (نابػلي)،
كسا اصجر الشطام الججيج ق اخ اًر بتذكيل المجان السؤقتة إلدارة السرارف السذار الييا ،وبعج عام تع تأميع
الحرز األجشبية في السرارف األجشبية ،وبحلظ أصبح الشطام السرخفي الميبي ممكاً مذتخكاً لميبييغ
حكػمة وأفخاداً ( .)47وتساشياً مع سياسة السذاركة ،فقج اصجر(مجمذ قيادة الثػرة) في تذخيغ
الثاني/نػفسبخ  1969ق اخ اًر يقزي بأنياء االتفاقيات الخاصة بإدارة شخكة التبغ البخيصانية األمخيكية
السحجدة لمسرشع الحكػمي وانذاء ادارة مدتقمة لمسرشع()48؛ ونتيجة لحلظ ارتفع دخل الفخد مغ الشاتج
السحمي مغ ( )1862دوال اًر في عام  1975الى ( )6192دوال اًر في عام  ،1977وكسا ارتفع دخل
الفخد مغ الشاتج القػمي االجسالي بالجوالر مغ ( )1658لمفخد عام  1975الى ( )5725دوال اًر لمفخد
عام .)49(1977
وبيجف الديصخة عمى التجارة الخارجية انذأت الحكػمة الميبية (االدارة العامة لمتجارة الخارجية)
لتكػن التجارة تحت سيصخة القصاع العام ،لحا اصجرت قػانيغ ولػائح تشطع عسمية االستيخاد والترجيخ
بسا يجعع االقتراد الػششي بأفزل الذخوط وأندب االسعار ومشيا قانػن  64لعام  1971الخاص
باالستيخاد ،وقخار و ازرة االقتراد رقع  41لعام  1971بأنذاء سجل السدتػرديغ والسرجريغ ومعخفة
الدمع وقػانيغ تشطيع التخاخيز وحزخ االستيخاد لبعس الدمع وذلظ حساية لمدمع والسشتػجات الػششية
والتشديق بيغ القصاع العام والخاص .كسا اقامت الحكػمة الميبية عبلقات اقترادية وتجارية قائسة عمى
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اساس السداواة والسشفعة الستبادلة مع عجد مغ الجول العخبية واالفخيكية مثل مرخ ،سػريا ،العخاق،
الجدائخ ،الرػمال ،اليسغ ،اوغشجا ،افخيكيا الػسصى وغيخىا .)55( ..وشيجت الفتخة  1973-1971زيادة
الرادرات الميبية بذكل كبيخ ججا ،واحتل الشفط السختبة االولى في قائسة الرادرات ،اذ ازداد قيستو
مغ( )956867الف ديشار ليبي في عام  1971الى نحػ( )1176551الف ديشار ليبي في عام
 ،1973اما الجمػد الخام فقج ازداد قيستيا مغ ( )212الف ديشار ليبي الى نحػ( )1266الف ديشار
ليبي ،اما خامات السعادن فقج ازداد قيستيا مغ ( )27الف ديشار ليبي الى ( )271الف ديشار ليبي في
الفتخة نفديا ،بيشسا انخفس قيسة الرادرات لبعس السػاد ومشيا بحور الديػت والتي انخفزت قيستيا
مغ( )237الف ديشار ليبي في عام 1971الى ( )15الف ديشار ليبي في عام  ،1973وكسا انخفزت
قيسة الرادرات الميبية مغ السشدػجات الى الرفخ بعج ان وصمت قيستيا في عام  1972الى
نحػ( )931الف ديشار ليبي(.)51
ولتأميغ استقخار وضع التجارة الجاخمية وضسان وفخة الدمع فقج اعجت الحكػمة الميبية مجسػعة
مغ السذاريع والقػانيغ االقترادية والتجارية التي ليا مداس مباشخ بالدػق كقانػن الػكاالت التجارية
وقانػن الدجل التجاري وقانػن مداولة السيغ الحخة وقانػن مكافحة التيخيب واخفاء الدمع التسػيشية رقع
32لعام  ،1974فزبلً عغ انذاء السؤسدة الػششية لمدمع التسػيشية مغ اجل تػفيخ الدمع االستيبلكية
لمسػاششيغ بأسعار مشاسبة ومشتطسة بػفخة(.)52
وعمى الخغع مغ الشجاح التي حققتيا الحكػمة الميبية في تشفيح خصة التشسية الثبلث سشػات
( ،)1975-1973اال انيا واجيت متاعب مالية خبلل تشفيح خصة الدشػات الخسذ ()1985-1976
بدبب ارتفاع اسعار السعجات الرشاعية السدتػردة والسػاد السرشعة .كسا ان التأخخ في تشفيح الخصة
لعجم انجاز الجراسات البلزمة ،ادى الى ارتفاع التكمفة لتقييع السذاريع واعادة الشطخ في السخررات
السختمفة التي كانت قج اعجت مدبقاً ،كسا كانت نجرة االيجي العاممة السجربة مغ السذاكل التي واجيتيا
الخصة في ليبيا ،إذ ان  % 65مغ العسال والفشييغ كانػا مغ االجانب ،اال ان الحكػمة الميبية قامت
بتػفيخ الكػادر مغ الػشغ العخبي ومغ الخارج ايزاً .وكحلظ تدبب تشفيح السذاريع السختمفة في زيادة
كسية السدتػرد مغ الخارج بسا يعادل  %52اي حػالي ( )574مميػن ديشار ليبي عام  1976مقارنة
بعام  ،1975فقج احتمت السعجات الرشاعية واالت الشقل والسػاصبلت السختبة االولى في قائسة
السدتػردات وبمغ ندبتيا  %3482مغ مجسػع قيسة السدتػردات ،إذ بمغت قيستيا ( )359مميػناً مغ
الجيشار الميبي عام  1975اي بديادة  %31عام  .1974واحتمت السػاد السرشعة السختبة الثانية والتي
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ارتفعت بشدبة  %33مغ مجسػع السدتػردات اي ما يعادل ( )356مبلييغ مغ الجيشار الميبي ،فيسا
بمغت ندبة السػاد الغحائية  %17اي ما يعادل ( )185مميػن ديشار ليبي(.)53
رابعاً :الشفط:
وبيجف تحخيخ االقتراد الػششي مغ التبعية األجشبية والديصخة عمى الثخوة الػششية ومغ
ضسشيا الشفط الحي يسثل مرجر الجخل الخئيذ لبلقتراد الميبي ،ومغ حيث الديصخة عمييا مغ
الذخكات األجشبية األخخى ،تػجيت الحكػمة الميبية في ثبلثة اتجاىات في وقت واحج لغخض فخض
الديادة الػششية في مجاالت األسعار واإلنتاج والحفاظ عمى الثخوة الشفصية وىي ثبلث حمقات في
سمدمة واحجة ال يسكغ تجدئتيا ،وبشاء عمى ذلظ فقج أصجرت الحكػمة الميبية سمدمة مغ القػانيغ
والمػائح والق اخرات التي تزسغ الديصخة عمى الثخوة الشفصية( .)54وفي أول خصػة في مجال الشفط صخح
رئيذ الػزراء محسػد السغخبي في تذخيغ األول/اكتػبخ  1969ان الحكػمة الميبية مرسسة عمى رفع
اسعار نفصيا ،كسا أنو سيتع استبجال السػضفيغ االجانب في الذخكات بالسػضفيغ الميبييغ( ،)55فأبمغت
الذخكات بحلظ وقبمت االخيخة الجخػل في مفاوضات معيا حػل شمبيا بديادة االسعار السعمشة
لمشفط(.)56
وبيجف الديصخة عمى الثخوة الشفصية لمببلد والخقابة واالشخاف عمييا ،عسجت الحكػمة الميبية
إلى ترحيح األوضاع الشفصية مع الذخكات عمى وفق اإلعبلن الجستػري الرادر في  11كانػن
األول/ديدسبخ  1969والقاضي في احج بشػده ((ان تعسل الجولة عمى تحخيخ االقتراد الػششي مغ
التبعية األجشبية والشفػذ األجشبي وتحػيمو إلى اقتراد وششي انتاجي يعتسج عمى السمكية العامة
لمذعب)) ،فسغ ىحا السشصمق بجأت الحكػمة الميبية بالسفاوضات مع الذخكات األجشبية بكيادة العقيج
معسخ القحافي في  29كانػن الثاني/يشايخ  1975التي عقجت في مجيشة شخابمذ مغ اجل رفع أسعار
الشفط الميبي عغ األسعار السعمشة في األسػاق ،وقج لجأ العقيج معسخ القحافي أثشاء الجمدة بتػجيو
اإلنحار والتححيخ إلى الذخكات بقػلو" :ان الذعب الميبي عاش بجون نفط خسدة آالف عام وبػسعو ان
يعير بجونو مغ ججيج إذا لع يتػصل إلى حقػقو السذخوعة" ،لحا تقخر اجخاء السفاوضات بيغ المجشة
الحكػمية الميبية وبيغ كل شخكة مغ الذخكات الستحجة عمى حجة اعتبا اًر مغ  5شباط/فبخايخ .)57(1975
وفي  28إذار/مارس اصجرت الحكػمة الميبية تعجيل اختراصات السؤسدة الميبية الػششية
لمشفط رقع ( )24بذأن تعجيل اختراصات السؤسدة الميبية الػششية التي انذئت عام  ،1968والتي
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اعصيت صبلحيات لمجخػل والسذاركة في جسيع مخاحل انتاج الشفط مغ استكذاف وتكخيخ وترشيع
وتدػيق داخمي وخارجي وكحلظ السذاركة مع شخكات الشفط العاممة في ليبيا(.)58
ففي  4تسػز/يػليػ  1975اصجرت الحكػمة الميبية قانػن رقع ( )69القاضي بتأميع الذخكات
والسشذآت التي تقػم باستيخاد السشتجات الشفصية وبيعيا وتػزيعيا .وقرخ العسميات عمى السؤسدة الػششية
الميبية ،بعج أن كان ىحا الشذاط مغ ميسة ثبلث شخكات ىي (شل ،وبتخوليا ،واسػ ليبيا) ( ،)59بيجف الحج
مغ سيصخة الذخكات والسشذآت األجشبية عمى ىحا الجانب السيع مغ جػانب الشذاط االقترادي.
وفي  26آب/أغدصذ  1975اصجر مجمذ قيادة الثػرة ق اخ ًار بإنذاء معيج لذؤون الشفط
لمعسل عمى تػفيخ الجراسة العمسية والشطخية وتييئة الكػادر العمسية مغ الذباب في مختمف مجاالت
الرشاعة الشفصية( .)65وفي الفاتح مغ أيمػل/سبتسبخ  1975تسكشت ليبيا مغ اجبار الذخكات األجشبية
عمى زيادة سعخ الشفط الميبي زيادة قجرىا  35سشتا لمبخميل الػاحج مغ الشفط كثافة  45درجة ،عمساً ان
ىحا الثسغ يدداد بسقجار سشتيغ مغ بجاية كل عام خبلل األعػام اآلتية واعتبا اًر مغ عام  1971ورفع
ضخيبة الجخل عمى الذخكات مغ  %55إلى  %55واحتداب الدعخ الججيج بأثخ رجعي مغ عام
 ،)61(1965كسا اصجرت الحكػمة الميبية في  18تذخيغ االول/اكتػبخ  1975ق اخ اًر بخقع ()125
القاضي بتحجيج اختراصات و ازرة الشفط بحيث تتػلى حقػق التشطيع والخقابة واالشخاف والستابعة عمى
أعسال شخكات الشفط .وفي  25إذار/مارس  1971اصجرت الحكػمة القخار رقع ( )35بتعجيل احكام
قانػن رقع ( )25لعام  1955بسا يحقق رفع ندبة الحكػمة مغ ارباح صاحب االمتياز إلى ،%55
وشبق ىحا التعجيل بأثخ رجعي مغ عام  1965وبحلظ حرمت ليبيا عمى ما يقارب  215مميػن جشيو
ليبي بأثخ رجعي( ،)62كسا اصجرت الحكػمة الميبية قانػن رقع ( )74لعام  1971بإنذاء شخكة البخيقة
لتدػيق الشفط وتػزيعو ونقمو في يج أول شخكة نفصية وششية بشدبة  ،%155فزبلً عغ إنذاء السعيج
العالي لمشفط بسػجب قانػن رقع ( )155الرادر في كانػن االول/ديدسبخ  1971لتػفيخ الكػادر الفشية
واالدارية في صشاعة الشفط ،وقخار تأميع الذخكة البخيصانية ) (British Petroleumفي  7كانػن
االول/ديدسبخ  ،)63( 1971وانذاء شخكة الخميج العخبي لتكػن اول شخكة وششية لمبحث
واالستغبلل(.)64
تسكشت الحكػمة الميبية بيحه االجخاءات مغ انتداع حقػق ليبيا الػششية مغ سيصخة الذخكات
ا ألجشبية ،وكان أىع ما أدخمتو ليبيا في عبلقات الجول السشتجة لمشفط بالذخكات ىػ تقشيغ اإلنتاج عمى
وفق معجالت معيشة ،ورفع األسعار مقابل ذلظ ،فيحا مبجأ خصيخ في مجال صشاعة الشفط شالسا شالبت
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بو الجول السشتجة لمشفط وفي مقجمتيا فشدويبل ،فػضعت الحكػمة الميبية ىحا السبجأ مػضع التشفيح ألول
مخة في تاريخ صشاعة الشفط في الذخق االوسط( ،)65وعمى اساس ذلظ قامت العبلقات بيغ الذخكات
والجول السشتجة لمشفط (اوبيظ) ( ،)66التي ححت ححو ليبيا في ىحا السجال ،كسا أصبحت القاعجة التي
قامت عمييا اتفاقية شيخان(.)67
وبعج ان تع التػصل إلى اتفاقية شيخان اجتسع وزراء الشفط لسشصقة البحخ االبيس الستػسط في
مجيشة شخابمذ ،وكمفػا ليبيا بالتفاوض عشيع مع شخكات الشفط في 2نيدان/ابخيل  1971عمى زيادة
اسعار الشفط الميبي بخاصة ودول البحخ االبيس الستػسط بعامة ،فتع بسػجب االتفاق زيادة الدعخ
السعمغ لمشفط الميبي بسقجار  95سشتاً لمبخميل وىػ أكثخ مسا أضيف ألسعار نفط الذخق االوسط نتيجة
لمشػعية الجيجة التي يتستع بيا الشفط الميبي( .)68كسا اصجرت الحكػمة الميبية عجة ق اخرات في عام
 1972مشيا قخار انذاء كمية الشفط والسعادن لمبحث واالستغبلل وقانػن العسل في الذخكات الشفصية رقع
 92لعام  1972وقانػن السذاركة بيغ السؤسدة الػششية لمشفط وشخكة أجيب( )Agipااليصالية
والسداىسة بشدبة  %55لكل مشيسا ،فزبلً عغ قانػن رقع  42لعام  1973بتأميع حقػق شخكة نمدػن
بشكخ ىشت( )Nelson Bunker Huntاالمخيكية وضسيا لذخكة الخميج العخبي لبلستكذاف ،وقانػن
الخقابة السالية واالدارية والفشية لمسحافطة عمى الثخوة الشفصية ،وقػانيغ عقػد االستثسار والسذاركة في
االنتاج مع الذخكات الشفصية خبلل عامي 1973و .)69(1974وعميو اصبح عجد الذخكات االجشبية
التي كانت تستمظ  %155مغ عقػد االمتياز في الببلد( )5شخكات بعج أن كانت ( )42شخكة ،كسا
أصبح عجد الذخكات الػششية التي كانت تستمظ عقػد امتياز ثبلث شخكات ىي السؤسدة الػششية لمشفط
وشخكة الخميج العخبي لبلستكذاف وشخكة أم الجػابي لمشفط ،واصبحت الذخكات الػششية والسؤسدة
الػششية لمشفط تستمظ  %75مغ مجسػع الشفط السشتج في ليبيا حدب احرائية شيخ كانػن
الثاني/يشايخ.)75( 1975
اما بالشدبة لمسرافي ،فمع يكغ في ليبيا حتى عام  1969سػى مرفاة البخيقة التي بمغت
انتاجيا  9آالف بخميل يػمياً ،وكحلظ معسبلً آخخ لتديل الغاز بالبخيقة كان قج بجأت شخكة إسػ( Esso
 )peteolاالمخيكية في تشفيحه .وبعج قيام الشطام الججيج عسمت الحكػمة الميبية عمى التشديق في اشار
خصة التشسية بيغ صشاعة الشفط والغاز وسائخ الرشاعات االخخى ودمج ىحا القصاع في االقتراد
القػمي .وقج اخح السؤسدة الػششية لمشفط عمى عاتقيا اقامة عجة مذاريع بيجف تحػيل ليبيا مغ بمج
مرجر لمشفط الخام كسادة اولية الى بمج مرجر لمسشتجات السكخرة .لحلظ وضعت الحكػمة الميبية
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السذخوعات الشفصية في خصط التشسية وخررت ليا اعتسادات كبيخة ،وشخعت في تشفيح البعس مشيا
حتى بمغ عجد السرافي الشفط خسذ مرافي عام  1974ووصمت شاقتيا التكخيخية الى ( )1684الف
بخميل يػمياً .كسا قامت السؤسدة الػششية لمشفط بذخاء ثبلث ناقبلت لمشفط والتعاقج مع ناقمتيغ لتدييل
خجمات الشقل الجاخمي والخارجي لمسشتجات الشفصية( .)71وتحكيقا لمدياسة الججيجة في عجم تبجيج الثخوة
الشفصية ،فقج عسمت الحكػمة الميبية عمى خفس معجل انتاج الشفط الخام مغ ( )3355الف بخميل
يػميا في عام  1975الى ( )2563بخميبلً يػميا في عام  .1977كسا تصػر انتاج الغاز الصبيعي في
ليبيا ابتجاء مغ عام ،1973إذ ارتفع معجل االنتاج مغ ( )15931مميػناً مغ الستخ السكعب الى نحػ
( )19996مميػناً مغ الستخ السكعب في عام  ،1977فزبلً عغ قيام السؤسدة الػششية لمشفط بأجخاء
نذاشات كبيخة في مجال االستكذاف في جسيع انحاء الببلد بيجف زيادة االحتياشي مغ الشفط والغاز
الصبيعي .ونتيجة ليحا الشذاط الكبيخ ،فقج تست تشسية كثيخ مغ الحقػل الشفصية ،واىسيا حقل البػري
البحخي الشفصي والحي يعتبخ مغ اىع االستكذافات البحخية الشفصية في حػض البحخ الستػسط ،وكسا
تصػرت معجالت احتياشي الشفط والغاز الصبيعي مشح عام  ،1973فقج ارتفع احتياط الشفط الميبي الى
نحػ ( )2585بميػناً بخميل يػميا في عام  ،1977اما احتياشي الغاز الصبيعي فقج وصل الى
( )72885بميػناً مغ الستخ السكعب في عام .)72( 1977

الخاتسة
رافقت التصػرات الدياسية في ليبيا لمسجة  ،1977-1969تصػرات كبيخة في السجاالت
االقترادية واالجتساعية والسيسا في قصاعي الدراعة والرشاعة والتجارة ،فزبلً عغ تصػر نطامي
التعميع والرحة ،أذ استصاعت الحكػمة الميبية مغ خبلل خصصيا التشسػية االقترادية مغ تقميل
االعتساد عمى الشفط كسرجر لجخل الببلد؛ وذلظ ببشاء اقتراد متعجد مرادر الجخل فيو وبشاء
صشاعات ثقيمة وتحقيق االكتفاء الحاتي مغ السػاد الغحائية وخمق قػة عاممة مشتجة وتػزيع عادل لمجخل
القػمي وإعصاء االولػية لقصاعي الرشاعة والدراعة الى جانب التعميع .وعميو ارتفع دخل الفخد مغ
الشاتج السحمي مغ ( )1862دوال اًر في عام  1975الى ( )6192دوال اًر في عام  ،1977وكسا ارتفع
دخل الفخد مغ الشاتج القػمي االجسالي بالجوالر مغ ( )1658لمفخد عام  1975الى ( )5725دوال اًر
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لمفخد عام  ،1977فزبل عغ ارتفاع مدتػى الشاتج السحمي االجسالي لؤلنذصة االقترادية غيخ
الشفصية.
وعمى الخغع مغ ان ليبيا خصت خصػات واسعة في مجال الرشاعات الشفصية والتحػيمية ،اال
انيا اعتسجت بذكل كبيخ عمى العسالة االجشبية والسيسا السرخية؛ وبحلظ لع تكغ ليبيا في الدبعيشات
تختمف عغ ليبيا في الدتيشيات مغ القخن العذخيغ بسا يتعمق بالعسالة االجشبية.
وبحلظ تكػن الحكػمة الميبية قج قصعت شػشاً كبي اًخ في السجال االقترادي استصاعت فيو
اجخاء تحػالت سياسية واقترادية واجتساعية خجمت الببلد والسػاشغ الميبي بالجرجة االساسية.
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الثػرة .يشطخ :مخاد ،السرجر الدابق ،ص ص.35-29

( )48حدام خميل مشرػر" ،التصػر الشقجي والدياسة الشقجية في ليبيا" ،مجمة دراسات في االقتراد والتجارة ،العجد،1
مجمج  ،15كمية االدارة واالقتراد( ،بشغازي ،)1974 ،ص ص55-48؛ مخاد ،السرجر الدابق ،ص.35

( )49زيج ،السرجر الدابق ،ص .41

( )55محسػد ،السرجر الدابق ،ص ص .418-417

( )51و ازرة التجارة العخاقية  ،السرجر الدابق ،ص.42

( )52محسػد ،السرجر الدابق ،ص ص .418-417

( )53و ازرة التجارة العخاقية  ،السرجر الدابق ،ص 45؛ محسػد ،السرجر الدابق ،ص ص .424-323

()54مازن البشجك ،قرة الشفط ،دار القجس( ،بيخوت ،)1974 ،ص ص 255-254؛حجيخ ،السرجر الدابق ،ص.75

( )55مجمة عالع الشفط " ،ليبيا مرسسة عمى رفع أسعار نفصيا وستبقى عزػاً في مشطسة االوبظ" ،العجد  ،7السجمج
الثاني ،تذخيغ األول/اكتػبخ( ،بيخوت ،)1969 ،ص.1

( )56مجمة عالع الشفط " ،شخكات الشفط تػافق عمى التفاوض بذأن االسعار" ،العجد ،9السجمج الثاني 18 ،تذخيغ
الثاني/نػفسبخ( ،بيخوت ،)1969 ،ص.1

( )57مجمة عالع الشفط" ،السفاوضات حػل االسعار السعمشة بيغ الحكػمة الميبية وشخكات الشفط" ،العجد  ،25السجمج
الثاني 7 ،شباط/فبخايخ( ،بيخوت ،)1975 ،ص.7

( )58راشج البخاوي ،اقتراديات العالع العخبي مغ الخميج إلى السحيط ،مكتبة الشيزة السرخية ،ط( ،4مرخ،)1978 ،
ص445؛ حجيخ ،السرجر الدابق ،ص.76

( )59جخيجة الجسيػرية ،العجد  9 ،857تسػز/يػليػ ،العخاق 1975 ،؛ عمي احسج عتيقة ،االعتساد الستبادل عمى جدخ الشفط
السخاشخ والفخص ،مخكد دراسات الػحجة العخبية( ،بيخوت ،)1991 ،ص ص.99-98

( )65دمحم عجبلن " ،تأميع البتخول في ليبيا خصػة ميسة عمى شخيق شػيل" ،مجمة الصميعة ،العجد  ،15تذخيغ
االول/اكتػبخ( ،القاىخة ،)1973 ،ص13؛ قشػص ،السرجر الدابق ،ص.341

( )61البخاوي ،السرجر الدابق ص445؛ قشػص ،السرجر الدابق ،ص.341
( )62محسػد ،السرجر الدابق ،ص.455
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( )63جاء القخار عمى اثخ فذل بخيصانيا في ايقاف االحتبلل االيخاني لمجدر العخبية الثبلث (ششب الكبخى ،وششب الرغخى،
وابػ مػسى) في الخميج العخبي التي كانت تحت الحساية البخيصانية .يشطخ :صبلح العقاد ،البتخول وأثخه في الدياسة

والسجتسع العخبي ،معيج البحػث والجراسات العخبية( ،القاىخة ،)1973 ،ص.96

( )64دمحم عجبلن ،البتخول والعخب ،دار الفارابي( ،بيخوت ،)1974 ،ص177؛ مجمة البتخول والغاز العخبي " ،صشاعة
الشفط في ليبيا عذخ سشػات بعج الثػرة" ،العجد ،9أيمػل/سبتسبخ( ،بيخوت ،)1979 ،ص ص19-18؛ البشجك،
السرجر الدابق ،ص257؛ البخاوي ،السرجر الدابق ،ص.445

( )65صبلح نعسان عيدى ،دراسات في اقتراديات والدياسات الشفصية ،مصبعة االرشاد( ،بغجاد ،)1982 ،ص123؛
البشجك ،السرجر الدابق ،ص ص.257-256

( )66اوبيظ ) :(OPECأنذئت مشطسة البمجان السرجر لمشفط بسػجب السؤتسخ التأسيدي االول الحي عقج في بغجاد
بتاريخ  14أيمػل/سبتسبخ  1965بحزػر العخاق وايخان والدعػدية والكػيت وفشدويبل ،وذلظ كخد فعل عمى تبلعب
الذخكات الشفصية باألسعار ،وإليجاد قاعجة استخاتيجية مػحجة إلنتاج الشفط ومشح االمتيازات الشفصية ،فزبلً عغ
تحجيج االسعار والتخمز مغ احتكار الذخكات الشفصية األجشبية ،وقج انزست ليبيا إلى السشطسة في عام 1962

وابػ ضبي في عام  1967والجدائخ عام  1969ونيجيخيا عام  1971واالكػادور عام  1973ومقخىا الحالي في
فييشا (عاصسة الشسدا) .يشطخ :عبج القادر سيج احسج ،االوبيظ ماضييا ،حاضخىا وآفاق تصػرىا ،تقجيع :جػرج قخيع،
السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ( ،بيخوت ،)1985 ،ص ص76-75؛ سيخوب ستيبانيان ،مشطسة البمجان

السرجرة لمشفط ،مشذػرات الشفط والتشسية( ،بغجاد،)1985 ،ص 8؛ إيان سيسػر ،االوبظ :اداة تغييخ ،تخجسة عبج

الػىاب االميغ ،مشطسة االقصار السرجرة لمشفط( ،الكػيت ،)1982 ،ص ص .68-37حدغ عمي الييتي ،مقجمة
في اقتراد الشفط ،دار الكتب لمصباعة والشذخ( ،السػصل ،)1994 ،ص.176-174

( )67اتفاقية وقعت بيغ مسثمي دول الخميج العخبي السشتجة لمشفط (العخاق ،والكػيت ،والدعػدية ،وقصخ ،وابػ ضبي،
وايخان) وبيغ الذخكات األجشبية االربعة عذخ العاممة في مشصقة الخميج العخبي في  14شباط/فبخايخ  1971تع

بسػجبيا رفع سعخ الشفط مقجار  33سشتاً لمبخميل ،كسا أقخت عبلوات مقابل جػدة الشفط وقخبو مغ اسػاق الترخيف

ورفع الدعخ سشػياً إلى  %285اضافة إلى  5سشتات لمبخميل كتعػيس عغ التزخع واعتبار ندبة  %55مغ
صافي دخل شخكات الشفط العاممة في دول الخميج العخبي كحج أدنى لمزخائب ،وبالسقابل وافقت دول الخميج العخبي

عمى استقخار االسعار لخسذ سشػات أي حتى كانػن االول/ديدسبخ  .1975يشطخ :دمحم عبج العديد عجسية،

السػارد االقترادية ،دار الجامعات السرخية( ،االسكشجرية ،)1978 ،ص 416؛ دمحم الخميحي ،الشفط والعبلقات

الجولية وجية نطخ عخبية ،السجمذ الػششي لمثقافة والفشػن ،سمدمة عالع السعخفة( ،الكػيت ،)1982 ،ص255؛

الكدشجر بخيساكػف ،نفط الذخق االوسط واالحتكارات الجولية ،تخجسة :بدام خميل ،دار الف باء لمصباعة( ،بيخوت،
 ،)1984ص ص.54-53

( ) 68ممفات و ازرة التجارة العخاقية ،اقتراديات الجساىيخية العخبية الميبية الذعبية االشتخاكية ،رقع السمفة،
 525251/126السؤسدة العامة لمترجيخ ،وثيقة رقع (( ،)7د.ت) ،ص14؛ عبج السشعع عبج الػىاب ،الشفط بيغ
الدياسة واالقتراد ،وكالة السصبػعات( ،الكػيت ،)1974 ،ص233؛ محسػد رياض رشيج" ،اسعار الشفط بيغ
الديصخة والتحخيخ" ،مجمة كمية التخبية ،العجد( ،6ليبيا ،)1988 ،ص.84

()69ىجاية سمصان الدالع " ،االشفط الميبي مغ اجل سعادة الذعب" ،مجمة السجالذ الكػيتية ،العجد(( ،)256الكػيت،
 ،)1973ص.43
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()75محسػد ،السرجر الدابق ،ص.452
( )71الدالع ،السرجر الدابق،ص.43

( )72قشػص ،السرجر الدابق ،ص ص.345-344
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