
 

     

  "ل ـديات املستقبل رؤية للحـاد الليبي وحتـاالقتص" 
  

   معتوقمعتوق محمد.م

  :مقدمة
تشير كل الدالئل التاريخية المعروفة إلى أن البقعة الجغرافيـة والمـسماة ليبيـا         
تاريخياً لم تكن في يوم من األيام محددة المساحة محددة السكان والحدود السياسية، بـل               

ر لقبائل رعوية في معظم أجزائها واستقرار سكاني زراعي محدود          كانت باألساس مستق  
جداً في بعض النقاط الساحلية أو بعض الواحات الصحراوية وفي أغلب األحيان تزاوج             
فيها النشاط التجاري العابر مع الزراعة سواء من الشرق إلى الغرب أو من الجنوب إلى              

 التـي قفار الصحراوية أحد أهم المعالم      الشمال والعكس وكانت الهجرات العابرة لهذه ال      
ولعل . كونت باإلضافة إلى التركيبة السكانية المزيح في تقاليد وعادات هذه المجموعات          

الشواهد التاريخية الديموغرافية القائمة في ليبيا والدول المجاورة خير دليل علـى ذلـك      
بيعي النعدام أسـبابه    وهو إن دل على شي إنما يدل على أن ليبيا لم تكن بلد استقرار ط              

الرئيسية وهي شح المصادر المائية بصورها المختلفة وانحسارها في الشريط الـساحلي            
ولقد كان تقرير بعثة البنك الدولي في أواخر األربعينات من القرن           . وبعمق محدود جداً  

الماضي خير دليل على انعدام إمكانية قيام نشاط اقتصادي يكون مبني على اإلمكانيـات              
  .متوفرة والمعروفة حينذاك ضمن حدود ليبياال

إال أنه وبعد اكتشاف ثروة النفط أصبح األمر يختلف تماماً وأصبحت ليبيا بيئـة              
" الطاقـة "جاذبة للبشر وذات اقتصاد قادر على البقاء اعتماداً على استخراج ثروة الـنفط         

دية وأصبح من الممكن     صنعها النفط كإمكانية اقتصا    ةولذا فإنه يمكننا القول أن ليبيا دول      
استغالل تلك الثروة لبناء قدرة اقتصادية قادرة على اسـتيعاب الزيـادة الـسكانية فـي            

وادخل النفط معه صوراً وأشكاالً وأنماطاً غيـر معروفـة          .  تسكنها التيمجموعة البشر   
االقتـصاد الليبـي اقتـصاد      (اإلنتـاج أو الخـدمات       أو   سواء في االستهالك أو العمل    

  ).استهالكياستخراجي 
إالّ أن طبيعة هذه الثروة المحدودة زمنياً وكمياً وطبيعتها وسوقها وتغير طبيعـة             
االقتصاد العالمي ودخوله مرحلة مختلفة من حيث المدخالت أو المخرجات وطبيعتهـا            

 أهميته  ةطبيعيالوبروز عوامل تحدى جديدة أهمها العامل التقني الذي أفقد عامل الثروة            
  . بير النسبية بشكل ك



 

     

وبذا فقد أصبحت المسألة غاية في األهمية وأضحت دراستها ومحاولـة تلمـس             
  .رؤى الحل والمواجهة أمراً حيويا وفي غاية األهمية

  

  مــوقع اجلماهرييـة 
  

  
  

  - :التحـديات
ـ تتمثل التحديات المستقبلية كما أراها في خمس تحديات هامة ورئيـسية يمكن            ي أن  ن

  -:أجملها في 

  .سكانية العاليةالزيادة ال )1

 .اعتماد االقتصاد على ثروة ناضبة )2

 .المياه كأهم عنصر للحياةنـدرة  )3

 .العولمة ومنظمة التجارة العالمية )4

 .الدور اإلقليمي والعالمي لليبيا )5
  

  )الزيادة السكانية العالية (  -:التحدي األول 
  

ـ             ـ  تزايد عدد السكان بنسبة عالية يحتم هذا التزايد في بقعة جغرافية واس داً عة ج

يجعل مـن   ) في الصحراء ( موارد معدنية غير النفط      أيةغير صالحة للسكن وال تتمتع ب     

 يوـهذا الموضوع تحدى كبير حيث يحتاج لمعالجته إلى عمل ثقافي علمي كبير وتوع            



 

     

مكانها القيام  إبال يمكن التأكد من التأثير فيه بسرعة بحكم المعروف الثقافي ولكن الدولة             

ة لحقائق علمية محددة وعاملة ومنتجة لنتائج جيدة وهي موضوع تحديد           بتطبيقات إجباري 

النسل واستخدام الوسائل العلمية لذلك والتوعوية بفرض قوانين تحد من ذلـك وتعتمـد              

  .على التحفيز والترغيب أوالً ثم الترهيب واإلجبار ثانياً

والبطالة علـى          وهذا بشكل أو بأخر سيؤدى إلى المساهمة في حل مشكلة السكن            

) الخطورة تكمن في المشكلة الحالية بالنسبة للبطالـة       (بعد زمني استراتيجي وليس آني      

  . والشكل التالي يبين التزايد السكاني والسكن

  

  
  
  
 
 
 

 
 
 

  )اعتماد االقتصاد على ثروة ناضبة  (-:التحدي الثاني 
  
  

فقـد ميزاتـه    ييواجه المصدر الرئيسي لدخل ليبيا تحديات جمة وكبيرة وأصبح          

 من األسواق االستهالكية فـي      هنتيجة لعدة عوامل عالمية ولم يتبقى له أساساً سواء قرب         

أوربا وتنبي أرقام التحول نحو الطاقات الجديدة في أوربا وبسرعة عالية إلى ضـرورة              

  .أخذ هذا في االعتبار على المستوي السوقي عند معالجة هذا الموضوع

مصدر هو طبيعته الناضبة والمحددة كدالة في الزمن        وأهم مشكلة يواجهها هذا ال    

وعليه فإن االعتمادية على الـنفط يجـب أن         . للمخزون بأية صورة  خراج  وسرعة االست 

 تقوية أو إنشاء مصادر دخل دائمـة       وتتحول إلى نوع جديد من االعتمادية وهي تمويل         

ات الثقيلة والتحويلية   مثل الصناع . حتى وإن كانت عائداتها المباشرة قليلة اليوم      أخـرى  

1984؟ 1995 = %2.8 معدل النمو الفعلي بين  
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اإلجابة أنها تبنى قاعدة تقنية معرفيـة       وقد يقول قائل لماذا والنفط منتهى       وللنفط والغاز   

بميزات أسهل وأوفر حتى لو نضب النفط إما باالستيراد فقط لتصنيعه أو استخدامها في              

ـ  تطوير صناعات مستقبلية أو خلق قوة العمل القادرة على المنافـسة ذات الخبـرة              ي  ف

  .اكن أخرى من العالمـأم

أما مسألة صرف أموال النفط على الزراعة فهو أمر اثبت عدم جدواه الواضحة             

أما الرعي والصناعة البيولوجية فهي أمر ممكن ولكنـه        ،    تمت التيفي جل المشاريع    

  . لي قـدرات فنيةإيحتاج 

  

  

  

  

  

  

  

  

   النفط الرسمية المفترضةأسعارمتوسط 
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  )املياه كأهم عنصر للحياة (-:الثالث التحدي 

  
  

وهذا التحدي أخطر التحديات على الحياة ألنه بدون حلـه ال يمكـن قيـام أيـة        

أثـر  ((نشاطات بشرية من أي نوع وهنا سأفصل قليالً ألهمية واستراتيجية الموضـوع             

 . ))الخ...المياه على الصحة والنشاط الزراعي والصناعي
 

  

  
   اجلماهرييـة يفيةخاملناطق املــنا

  
  الوضع املائي باجلماهريية

  

  -:سطحية المياه ال: أوال 
  

  -:الجريان السطحي  ) 1
  

من مساحة البالد ويبلـغ     % 6تنحصر مياه الجريان عند موسم األمطار وتغطى         -

 . مليون متر مكعب  في السنة257متوسط الجريان السطحي حوالي 

ليون متر مكعب وأمكن من تجميع       م 352غ القدرة التخزينية الحالية حوالي      ـتبل -

 . مليون متر مكعب سنوي60ما ال يقل عن 



 

     

  
  توزيـع األمطـار يف اجلماهرييـة

  

   - :العيـون ) 2
  

 عينا ولكن إنتاجيتهـا ال تزيـد        450يصل عدد العيون الجارية بالجماهيرية إلى       

 100اجها عن   الثانية وأغلبها مهدد بالنضوب، إال أن ستة منها رئيسية يزيد إنت          /عن لتر 

 -:الثانية مستغلة للشرب والزراعة وهي كما هي مبينة في الجدول التالي /لتر

  

  نوعية المياه  ث/اإلنتاجية لتر  الموقع  العيون

  3000  2000  تاورغاء  تاورغاء

  1000  3000  بنغازي  الزيانة

  520  100  وادي كعام  كعام

  1000  190  جنوب درنة  أبومنصور

  1000  177  شمال القبة  الدبوسية

  520  100  وادي درنة  البالد
  
  

  -: المياه الجوفية -:ثانيًا 
  

توجد هذه المياه بأحواض مائية جوفية غطت كافة مساحة الجماهيريـة وتنقـسم             

  .إلى قسمين، مياه متجددة ومياه غير متجددة كما هو موضح بالخارطة
  

  

  

  



 

     

  :المياه المتجددة    -أ
مالية حوض سـهل الجفـارة وحـوض        وهي األحواض الواقعة في المناطق الش     

ـ  مليـون م   560تغاللها سنويا حوالي    الجبل األخضر وتقدر كميات المياه الممكن اس       ر ت

  .مكعب

 273المتـاح يقـدر بحـوالي    مربع  كم 18000 مساحته -:حوض سهل الجفارة   .1

وعه بسهل الجفارة أخصب المناطق الزراعية ق، وللحوض أهمية كبيرة لو  3مليون م 

سـنويا،  / متـر  2.5 سكانا كما يبلغ الهبوط في الحوض حـوالي          بالبالد وأكثرها 

 .ويتغذى من مياه األمطار المحلية

كم مربع ويقدر إجمـالي المتـاح       145000 تبلغ مساحته    -:حوض الجبل األخضر   .2

 متر واحد، ويتغـذى  السنوي مليون متر مكعب، ويبلغ معدل الهبوط        288بحوالي  

  .على مياه األمطار المحلية
  

  -: الغير المتجددة المياه  -ب
  الحمادة الحمراء .1

 حوض الكفرة والسرير .2

 حوض مرزق .3
 

والجدول التالي يبين إجمالي المتاح مـن األحـواض المائيـة وتـأثير االسـتهالك           

  -:بالجماهيرية 

  سهل اجلفارة  احلوض
  متجدد

  اجلبل األخضر
  متجدد

الكفرة   احلمادة احلمراء
  والسرير

  مرزق

  450000  700000  215000  145000  18000  )كلم مربع(املساحة 
إمجايل املتاح سنويا 

  مرت مكعب
273  288  459  1300  1500  

�وعية املياه 
  لرت/ملجم

 إىل أكثر 1000
  5000من 

 إىل أكثر 1000
  5000من 

 إىل 1000
5000  

  1500 إىل 200  1500 إىل 200

تأثري االستهالك 
  احلايل للحوض

هبوط مستمر يف 
املنسوب وتداخل 

  مياه البحر

بوط  املنسوب ه
  وتداخل مياه البحر

هبوط تدرجيي يف 
املنسوب و�ضوب 

  بعض العيون

هبوط تدرجيي 
  حملي بسيط

هبوط تدرجيي يف 
  املنسوب

  
  
  
  



 

     

 
 

   يف اجلماهرييـةاألحواض املائية
 

  -:المياه غير التقليدية ثالثا 
وقـد  ) الـصرف الـصحي   (تتمثل في المياه المحالة من البحر والمياه المعالجة         

 مليون متر مكعـب فـي الـسنة         120 يوالحا يقدر ب  تطاعت أن توفر رقما متواضع    اس
ويالحظ بأن هذا المورد لم يستغل بعد وبذلك وجب االهتمام والتركيز على المياه الغيـر          

 .تقليدية
  

  -:االستهالك املائي 
  

  االستهالك الزراعي )1

 االستهالك المنزلي )2

 االستهالك الصناعي )3
  

 )ليون متر مكعب في السنةم( االستهالك في مختلف القطاعات الجدول التالي يبين كمية
  

  %  2025 2020 2015 2010 2005  2000 1995  السنة

  86  6272  5790  5307  4825  4342  3860  3376  االستهالك الزراعي

  10  1280  1060  870  708  573  457  364  االستهالك المنزلي

  4  470  386  318  261  214  176  145  االستهالك الصناعي
  
  



 

     

 3885 حـوالي    1995الستهالك بلغ سـنة     اوبدراسة الجدول السابق يتبين بأن      
 مليون متر مكعب بينما يتوقع بأن       4493 بلغ حوالي    2000ن متر مكعب وفي سنة      وملي

 مليون متر مكعب بذلك يمكن تلخيص الموازنة المائية         8022 حوالي   2025يصل سنة   
  .ر المكعببالجماهيرية في الجدول التالي بالمليون مت

  
  -:جدول الموازنة المائية بالجماهيرية 

  
  

 2025 2020 2015 2010 2005 2000 1995  السنة

  3820  3820  3820  3820  3820  3820  3820  3م.كمية المياه المتاحة م

  8022  7236  6495  5794  5128  4493  3885  3م.إجمالي الطلب م

  4202  3416  2675  1974  1308  673  65  3م.الميزان المائي م
  

  -:الشكــل التالي يبن الموازنة المائية بالجماهيرية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  -: نقـــل امليــــــاه 
  

  -:يمثل نقل المياه استراتيجية جديدة في حل المشكلة وتتمثل في 

  النهر الصناعي العظيم) أ(

  نقل المياه العذبة عبر األنابيب ) ب(

  نقل المياه العذبة بواسطة السفن) ج(
  
  
  
  

  -:حتلية مياه البحــــــــر 
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 ستساهم في تغطية جزء من العجز المائي        التيوهي إحدى الطرق الواعدة والكفيلة      

  -:حيث أن هذا المصدر تدعمه العوامل اإليجابية التالية 

  .البحر مصدر مائي ال ينضب على المدى المنظور •

 ملوثـة    كيلو متر وبمياه غير    1900تتمتع الجماهيرية بساحل طويل حوالي       •

 .ويتركز معظم السكان في الشريط الساحلي

 .قدرة التحلية على توفير مصدر متجدد يضاف إلى المصادر التقليدية الجديدة •

 .توفر خبرة تراكمية في مجال تشغيل وصيانة محطات التحلية •

توفر مصادر الطاقة بتكلفة رخيصة مثل الغاز الطبيعي كما يتوقع أن تساهم             •

 .ذا المجالالطاقة الشمسية في ه

 .توفر القاعدة األساسية الالزمة لتصميم وتصنيع محطات التحلية •

 .توفر شبكة نقل مياه بين المناطق الكثيفة سكانياً •
 

  

  
  

   يف اجلماهرييـةيةخاملــنااملناطق 
  

  
  )العوملة ومنظمة التجارة العاملية  (-:التحدي الرابع 

  

فقان على أنه هنـاك ميـزات       في هذا الموضوع ال يوجد اثنان في العالم ال يت         

، وما يهمنا هو كيفية مواجهة وتحدي عيوب االنضمام ألن الميزات ليست             وعيوب

    -:مشكلة



 

     

 تشكل تحدي   والتي المشكلة أو التحدي هي كيفية التغلب على هذه العيوب           إذاً 

هام وخطير على نوعية المنتج وأدواته والتعليم وطرقه ونوعيته وكـذلك الثقافـة             

  . الخ....د والتقالي

التمني والرفض ولكنه يحتاج إلى مواجهـة       بوهذا موضوع حضاري ال يواجه      

 ال يمكن حسابها عند     التيعلمية صادقة مجردة من العواطف واستخدام المعنويات        

   .قفل الحسابات الختامية سواء للفرد أو لألسرة أو المؤسسة أو الدولة

وتخطيط سوقي بعيد المدى، ولعل      هي تحدى إلى أن يتم التعامل معه برؤية          إذاً

 قدرات فكرية تستخدم حـصاد      أهم ما يمكن مواجهة عيوب هذه المنظمة هو خلق        

 تأتى في مقدمتها شبكات االتصال والمياه والمرافق الالزمة لهـا           تحتيةبني  العقل و 

وتحسين خدمات الصحة والتعليم عالية الجودة قـادرة علـى تحقيـق االسـتقرار              

  .االستثمار سواء الوطني أو األجنبيومحاباة التنمية و
  

  )الدور اإلقليمي والعاملي لليبيا (-:التحدي اخلامس 
  

الدور الطليعي الذي تلعبه الجماهيرية هذا الدور يعتبر تحدى كبير ألنـه قـد              

كل الحلول أو جـزء     عرقلة  يسبب في دعم حل كل التحديات السابقة أو يؤدى إلى           

إنه بالتوافق أو التضاد إما أن يقوى هـذا الـدور           منها لمواجهة التحديات األربعة     

 عنه أو يسبب أعباء ومعارك غير متكافئة        اً للتقدم واالزدهار ومدافع   اًويصبح ضامن 

مادياً في ظل عدم وجود نظام إقليمي فعال وتأكل هوامش االختالف بـين القـوي               

اسـتراتيجية   فإن لعب هذا الدور يحتاج بالضرورة إلى نظـرة            تقريباً كلياًالمية  الع

طويلة المدى لتحقيقه وهذا يتطلب بالضرورة رفع القدرة األمنية بدرجة متوازنـة            

السلبي ردع  الحتى تصل إلى درجة قادرة على الدفع الذاتي لمسيرة التقدم وتحقيق            

 والوصول إلـى قـدرة التعامـل اإليجـابي           المعارك المادية  مكان لتجنب ر اإل قد

   .اقتصادياً وسياسياً

يات الخمسة تزيد من شدة تعقيدها خمسة أو ستة مشاكل أو معضالت            هذه التحد 

اقتصادية أو اجتماعية تؤثر بشكل كبير على القـدرة للتخطـيط لمواجهـة هـذه               

التحديات وتفرض نفسها بشكل ملح ضرورة يومية لدفع قوى المجتمـع المختلفـة             

  -:وهذه المشاكل هي . نحو مواجهة ما سلف من تحديات



 

     

  

  .مشكلة البطالة )1

 .مشكلة السكن )2

 .)التعليم والصحة واألمن (مشكلة الخدمات العامة )3

 . مشكلة ضعف اإلنتاجية لإلفراد العاملين )4

 .ي األساسية وتطويرهامشكلة عدم استكمال البنُ )5
برنـامج  مة هذه المشاكل بشكل واضح ومخطط ضـمن         ونعتقد أن عدم مهاج   

ه العموميـة ممـا     زمني سوف يجعل مواجهة التحديات أمراً غير ممكن أو تشوب         

  . يتسبب في إرباك أي حل ممكن
  

  

  -:رؤية للحـــــــل
  

أن ما برز من نماذج للتنمية واألداء االقتصادي المتميز في العقـود الـثالث                  

. األخيرة من القرن العشرين قلبت مسلمات كثيرة في علـوم االقتـصاد والتنميـة             

تنافسية لألمم، والتـي تمثـل      وأصبحت أهم سمة لذلك هو الدور المتعاظم للميزة ال        

تغييراً جوهرياً لما كان يعرف بالمزايا النسبية التي تعتمد على الرصيد المـوروث             

، أصبحت الميزة التنافسية تمثل القدرة المكتسبة التـي          وهكذا.  من هبات الطبيعة  

كلفة وبجودة تتيح له كسب الرهان      بتمكن اقتصاد ما من أن يقدم منتجاً، أو خدمة،          

   .المستوى العالميعلى 

رضون ومنـذ   اد كانوا يفت   علماء االقتص  ومن الجدير بالقول في هذا المجال أن          

تمثل العنصر الرئيسي   " األصول المنتجة "س المال المادي    أأمد بعيد، أن عنصر ر    

في تحقيق الثروة اإلنتاجية ألي بلد إال أنه ووفقاً لتقيـيم أجـراه البنـك الـدولي                 

من % 16ين أن رأس المال المادي ال يمثل في المتوسط سوى           ، تب  بلداً) 192(لـ

، بينما األهم من االثنين هو      %20، وان راس المال الطبيعي يمثل        إجمالي الثروة 

  .من الثروة اإلنتاجية% 64رأس المال البشري والذي يمثل 

إن سيطرة رأس المال البشري ملحوظة بوجه خاص في البلدان ذات الـدخل                 

س المال البشري ما يـصل      أففي ألمانيا واليابان وسويسرا، مثالً، يمثل ر      . المرتفع

من رأس المال اإلجمالي، أما في دول، مثل أفريقيا والدول الفقيرة، فما            % 80إلى  



 

     

زال أكثر من نصف الثروة يكمن في الموارد الطبيعية، حيـث تنميـة المـوارد               

    .البشرية مازالت ضعيفة

داء االقتصاد والتنمية لدينا البـد لـي مـن القـول            وفي معرض حديثنا عن أ        

بصراحة أن هذا األداء، خالل ربع القرن الماضي، لم يسفر عن تحسين جـوهري           

في اإلنتاجية الكلية لالقتصاد، وال في إنتاجية العنصر البشري، وال فـي إنتاجيـة              

االستثمار، بما انعكس سلباً على معدالت التنميـة بـشكل عـام، بـالرغم مـن                

ونستنتج من ذلـك ببـساطة أن جهـود         . ستثمارات الهائلة التي تم تخصيصها    اال

االستثمار البشري والتنمية البشرية بحاجة للكثير من التطوير والتحسين، كما أنها           

بحاجة لربطها باالحتياجات الحقيقية، فضال عن حاجتها، من ناحية ثانية، لتطـوير            

   .جودة مخرجاتها وتحسين عوائدها

 من نافلة القول اإلشارة إلى أن نجاح التنمية االقتـصادية يتطلـب إدارة              ولعله    

سليمة، وهذا بدوره ال يتم إال بتوفير التنمية للموارد البشرية وفـق اسـتراتيجيات              

مدروسة ووفق رؤى متطورة تواكب تطور العصر والمرحلة التي يمر بها عالمنا            

   .ليوم واألصغر غداًا الصغير

 بنـاء   يتنا للحل في الفترة القادمة يجب أن ترتكز على ضرورة         اعتقد أن رؤ  و    

التخطيط للعمل على خلق قدرات قادرة على إنتاج سـلع          ب االقتصاد المعرفي وذلك  

وخدمات منافسة في سوق العمل الدولي لتوفير قدرات مالية كافية لمواجهة أعبـاء             

ليها باإلضـافة إلـى     البرامج التنموية الوطنية الالزمة في ظل التحديات المشار إ        

 المادية الوطنية القائمة طبيعية أو غيرها في عـصر يتـسم باألسـاس              اإلمكانيات

بالتفجر المعرفي والجديد في العلم والتقنية وبسرعة التغير للمدخالت االقتـصادية           

بالتبعية مثل سرعة انتقال رؤوس األموال وانعدام جنسيتها وطرق نقلها وتـداولها            

دامها مما يتطلب بالضرورة بناء نظام تعليمي قادر علـى          وطرائق وشروط استخ  

إنتاج القدرة الفكرية المطلوبة ألنها هي الكفيلة بمواجهـة تحـديات ومعـضالت             

وأن كان في البدء الكلم فإنني أقـول أن         . ومشكالت المستقبل بظروفها مهما كانت    

 القادرة على اإلضافة    لخلق القدرة الليبية البشرية   .. الكلم لإلنسان هو التعليم والتعلم    

   -:في صور شتى منها 

  



 

     

 .)صناعي.(المساهمة المباشرة في اإلنتاج وتحسينه - 1

وهذا يـؤدى إلـى قيمـة    . المساهمة المباشرة في تطوير الخدمة وتحسينها      - 2

مضافة لإلنتاج والخدمة وكفاية عالية المستوى تضمن خلق متجدد لفـرص     

 ).عليم صحة وت– سياحة –تجارة (العمل وتطوير نوعيته

مثل للموارد الطبيعية وإعادة التـدوير واالسـتخدام للمـواد          االستغالل األ  - 3

اسـتخراج  .(الناتجة لالستفادة من أقصى قيم مضافة للمواد االسـتخراجية        

 .والمحافظة على البيئة) الثروات المعدنية المطلوبة

االنتقال لمواقع العمل واإلنتاج في الخارج والمنافسة على فـرص العمـل             - 4

 .لمية وبالتالي إضافة قيمة جديدة لالقتصاد الوطنيالعا
  

 وهذه الرؤية يجـب أن تعتمـد علـى صـياغة محـددة وواضـحة                 

  -:الستراتيجية تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة تعتمد 
  

استخدام كل القدرات والمقدرات المادية والفكرية الليبيـة لخلـق          : االستراتيجية

عل مع محيطه االقتصادي لتحقيق أعلي مـستوى        اقتصاد قوي مؤثر ومتجدد ومتفا    

 الحياة فاتحة أبواب المستقبل أمام أبنائه       مناحيممكن من التنمية والتطور في شتى       

 معتمد بالدرجــة األولي علـى      في آماالً واعدة بالتطور والنمو نحو حياة أفضل       

  .صادية مستدامة لبناء تنمية اقتاستخدام اإلمكانيات البشرية والقدرة الفكرية والعقلية

ـ داخلة في هذا ال    أن تحديد األداة واآللية أو اآلليات المت       ك   والش ل يجـب أن    عم

ة ومحددة المعالم حتى يمكن تبيان ورسم أدوراها بشكل سيناريوهات          كون واضح ت

متكاملة متفق عليها قابلة للمراجعة والتطور والتحديث حسب ظروف تقدم العمـل            

استخدام التخطـيط   ((  :يعتمد على تخطيط  لى  وهي بدون شك يجب أن تستند إ      

العلمي إلدارة المقدرات والقدرات الوطنية ضمن محيطهـا اإلقليمـي والعـالمي            

لتحقيق مستوى معيشة حافز على التطور واإلبداع ضمن برامج تنمويـة واعيـة             

   )).لمعطيات الواقع طامحة لألفضل رغم كل الظروف



 

     

 عادة ما تـصمم فـي شـكل         يتليذ ا رحلة التنف وهذا العامل بالتأكيد يقود إلى م         

برامج اقتصادية علمية قابلة للتنفيذ والمراجعة للقياس والتحديث والتطوير حـسب           

   .متطلبات مرحلة التنفيذ

    -:وعليه فإن هذه البرامج يجب أن تكون عبارة عن    
العمليـات االقتـصادية     ويقصد بها مجموعات حزم        ((-:البرامج االقتصادية 

هادفة الستخدام إمكانية المجتمع المادية وقدراته الفكرية لحل مشكلة أو مجموعة           ال

مشكالت متداخلة ضمن معضلة أو تحدى تنموي معين في إطار السوقية الوطنيـة             

للتنمية االقتصادية وهي بذلك تحوى برامج عملية تنفيذية قانونية تـضبط عالئـق             

  )).تنفيذهاوأدوات اكن العمل وعناصره وأعدادها وأساليب تمويله وأم

  


