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لقاء مجلة الصلب العربي 
مع الدكتور محمد عبد الملك الفقيه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب 

يتحدث عن التحديات التي واجهته خالل مسيرته المهنية في ظل الظروف التي تمر بها دولة ليبيا في اآلونة االخيرة

" أقول لصناع الصلب العربي عليكم بالتنسيق فيما بينكم لتوحيد الجهود وصوال للتكامل الصناعي ولزيادة التجارة البينية 
سواء كانت في منتجات الصلب المختلفة أو في متطلبات هذه الصناعة المتوفرة في الوطن العربي "

أوال�نود�التعرف�ع���الدكتور�محمد�عبد�امللك�الفقيه.
�ع��� �طرابلس�وحلصت �بمدينة �الفاتح �بجامعة �والتحقت �لي�يا �بدولة �مصراتة �مدينة ��� �ولدت أنا
ب�الور�وس��ندسة�ك�ر�ائية�عام��1979ثم�حصلت�ع���درجة�املاجست���من�جامعة�أوكالند�بالواليات�
���� �الدكتوراه �درجة �العلمية�من�خالل�ا��صول�ع�� �وأكملت�مس���ي �األمر�كية�عام�1997 املتحدة

ال�ندسة�الصناعية�(�إدارة�املشروعات�)�من�ا��امعة�الفنية�بودا�ست�عام�2002.
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ش كيف�بدأتم�حياتكم�امل�نية�؟
�العامة� �مصراته ��شركة �امل�نية �مس���ي بدأت
��4أش�ر�فقط�ثم�التحقت� �ملدة للطرق�وعملت���ا
�ثم� �والصلب �ا��ديد �ملشروعات �العامة بال�يئة
�واآلن� �والصلب �ا��ديد ���مع �التنفيذي ا���از
اعمل����الشركة�اللي�ية�ل��ديد�والصلب�منذ�عام�
�1990حيث�شغلت�عدة�مناصب�خالل�تلك�الف��ة�
إ���أن�شغلت�منصب�رئ�س�مجلس�إدارة�الشركة�

منذ�عام��2012ح���اآلن.
ما���سياستكم�أو�من��كم�الذي�تحرصون�ع���
�الشركة� �إدارة ���لس �رئ�سًا �باعتباركم إتباعه

اللي�ية��ل��ديد�والصلب�.
لقد�تم�إستالم�قيادة�الشركة����ف��ة�ت�سم�بوجود�
�ف��ة� ��انت �االستقرار�حيث �عدم �من �وحالة أزمة
���� �جديد �نظام �لبناء �و�داية �سابق �للنظام ان��اء
�وجود� �وعدم �للدولة ��امل �شبه �غياب ظل
�الوضع� �مع �التعامل �علينا �لزامًا �ف�ان مؤسسات

وفقًا�ملبادئ�ونظر�ات�است�نائية�مثل�:�
�والرؤساء� �القادة �والتغي���ي��ل �األزمات �حالة ��� -
��و� �الذي �التنفيذي �الدور �إ�� �األص�� �دور�م من
�يتم� �ح�� �وذلك �األساس ��� �الوسطى �اإلدارة دور
�واملستجدات� � �واملشا�ل �املفاجآت اس�يعاب

والبحث�عن�حلول�ل�ا�.
-����العقود�املاضية�القرارات��انت�تنفذ�بالقوة�أما�
اآلن�فتنفيذ�القرارات�يحتاج�إ���ق��ة�زمنية�ل��يئة�

الظروف�واإلقناع�(صناعة�ثقافة�جديدة).
�ج�ود� �مضاعفة �إ�� �نحتاج �التغي�� �مراحل ��� -
االتصال�والتواصل�مع�ا��تمع�/�العمال�وال�يجب�

االعتماد�ع���سلطة�القانون�لوحده.
عندما�تضعف�سلطة�القانون�و�غيب��يبة�الدولة�
�(قدرة� �والرؤساء �القادة �ب�ارزمية ��عوض �أن يجب
�ع��� �وقدرة �والتوضيح �والشرح �اإلقناع ع��

التواصل)�.
�باختالف� �تختلف �قد �واألفضل �األمثل القرارات
�تختلف� �األزمة �حالة ��� �ف�� ،� �والب�ئات الظروف

ع��ا����ا��الة�العادية�.
�إ��� �اإلدارة �تحتاج �التغي�� �وحاالت �األزمات أثناء
التواصل�مع�ا��م�ور��واالستماع�لآلراء�واملق��حات�

بمع���إشراك�األفراد����القرارات�.

�ع��� �مب�نًا ��ان �لي�يا ��� �املؤسسات االستقرار���
�ف�و� �اآلن �أما �األمنية، �والقبضة �السياسية القوة

مب���ع���اإلقناع�من�خالل�املشاركة.
�يتم� �ح�� �وتخطيط �و�� �إ�� �التغي���تحتاج إدارة
�التغي��� �سيحدث �ذلك �عدا �السيطرة التغي���تحت

ولكن�ر�ما�خارج�السيطرة�.
����� ��ل �االستقرار��� �ع�� �متعود �اللي�� الشعب
�،� �والتقاليد �األعراف ،� �العمل ،� �الراحة ،� (األ�ل
املناسبات�،�ا��ياة�الزوجية�،�السكن�،�اإلقامة�،�
العالقات�.�.�.�ا��)��فمقاومة�التغي���البد�أن�ت�ون�

كب��ة�.
�امل�ارات� �املدير�ن /� �املسؤول�ن �إكساب �إ�� نحتاج

الالزمة�للتعامل�مع�الوضع�ا��ديد�.
�االستقرار� ��� �دور �ل�ا �ي�ون �أن �يجب ��ان الشركة
�من� �وذلك �الوطن /� � �باملنطقة �واالجتما�� األم��
�ودعم� �االجتماعية �املسؤولية �بند �تفعيل خالل

ا��تمع�.
�إ�شاء� �تفكر��� �أن �الشركة �إدارة �ع�� �لزامًا �ان
�وطرح� �وأف�ار�م �آرا��م �للتعب���عن �لألفراد وسيلة

مق��حا��م�(تم�إصدار���يفة�صناع�بالشركة).
�� �نفس�ا �تجد �اإلدارة �والتغي��� �األزمات �مراحل ��
�ظل� �و�� �وسر�عة �كب��ة �قرارات �اتخاذ �إ�� تحتاج
�إعالمية� �كب��ة �ضغوطات �وتحت �املعلومات ��

وعمالية�.
�السابق� �ا��يار�النظام ��عد �لي�يا ��� 2011� �سنة ��
�استمر� �ولذلك �الدولة �قبل �وتنظم ��ش�ل ا��تمع
�أك��� �أنه �أث�ت �ألنه �الدولة �ع�� �متمردًا ا��تمع
�وأسرع��شكيًال�م��ا�و�ذه�اإلش�الية�الزالت� تنظيمًا

قائمة.�
�إعادة� �تم 2011� �سنة ���اية �الشركة �إدارة مجلس
بنائه��ليواكب�الظروف�واملستجدات�و�عد�أن��ان�
�االجتماعات� ��ذه �صارت �ش�ر�ًا �اجتماعاته �عقد

�عقد�أسبوعيا�وأحيانًا�يوميًا�.
�إدارة� �عملية �صارت �اللي�ية �املش�لة �إطار ��
�بل� �التقليدية �ا��لول ��ستوع��ا �ال املؤسسات

تحتاج�إ���حلول�أخرى�من�خارج�الصندوق�.
�(شعرة� �نظر�ة �تصبح �واألزمات �التغي�� �حالة ��

معاو�ة�)�ذات�أ�مية�خاصة�للتطبيق�.
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�تم� �وكيف �واج�تكم �ال�� �الصعو�ات �ما��
التغلب�عل��ا�؟

�واج�ت� �الالحقة �والسنوات 2011� �سنة خالل
�يأ�ي� �وال�� �واملعوقات �املشا�ل �من �العديد الشركة
�الذي� �املؤس��� �والفراغ �الدولة �غياب �رأس�ا ع��
أدى�إ���غياب�سلطة�القانون�وصعو�ة�التعامل�مع�
�ا��يار� ��عد �الناشئة �الفعل �ردة ��س�ب العامل�ن
�خلق� �إ�� �ا��اجة �استوجبت �مما �السابق النظام
ثقافة�جديدة�من�خالل�مضاعفة�أعمال�التواصل�
�اإلقناع� �سياسة �وتطبيق �ا��تلفة �الشرائح مع
�املشا�ل� �إ�� �باإلضافة ،� �القرارات �التخاذ وال��يئة
املتعلقة�باألضرار�املادية�ال���طالت�غالبية�املصا�ع�
�وضرورة� �القصف �أعمال �ن�يجة �بالشركة واملرافق
�خروج� �ضل ��� �لصيان��ا �عاجلة �إجراءات اتخاذ
��س�ب�أعمال� �ملواقع�ا الشر�ات�األجن�ية�ومغادر��ا
�القانون� �عن �ا��ارجة �للمل�شيات �ا��وي القصف
�توقف� �إ�� �أدى �مما �لصيان��ا �الالزمة �املوارد و��
�الوضع� �تد�ور �وأيضا �التطو�ر �مشار�ع استكمال
األم���بالبالد�،�باإلضافة�إ���صعو�ة�ا��صول�ع���
�الالزمة� �املس�ندية) �(االعتمادات �األجن�ية العملة
�ال�شغيل� �الغيار�ومواد �وقطع �ا��ام لتوف���املواد
�اإلجراءات� �من �العديد �اتخاذ �تم �وقد ,� ا��تلفة

ملعا��ة�الكث���من��ذه�املعوقات�،�م��ا�:

�طبيعة� �مع �لي�ناسب �اإلدارة �مجلس ��شكيل إعادة
�لتصبح� �االجتماعات �وت��ة �ز�ادة �وكذلك املرحلة
أسبوعية�وأحيانا�يومية�،�تم��شكيل�غرفة�عمليات�
بمقر�املناو�ة�العامة�بالشركة�باإلضافة�إ����شكيل�
عدة���ان�وفرق�عمل�لبعض�املواضيع�الرئ�سية�،�
�الوسطى� �اإلدارة ��� �كب��ة ��عديالت �إجراء تم
�املتعلقة� �املشا�ل �معا��ة �إطار �و�� ،� والدنيا
�بالتوعية� �خاص �فر�ق ��شكيل �تم بالعمال
�كما� ،� �واحتوا��م �العمال �مع �للتواصل االجتماعية
�إ��� �املرتبات �بتحس�ن �قرارا �الشركة �إدارة اتخذت
الضعف�تقر�با�وذلك�لز�ادة�الرضا�الوظيفي�وتحف���
�املصا�ع� ��شغيل �إلعادة �ا���د �ملضاعفة العامل�ن

بالسرعة�املمكنة.
�لتقليل� �إجراءات �عدة �الشركة �إدارة �اتخذت كما

املصروفات�و�ترشيد�االس��الك.
�ل�يوجد�للشركة�أي�خطة�للتوسع�؟

�عم،�الشركة�لد��ا�خطة�كب��ة�للتوسع�لرفع�طاق��ا�
�مليون� 4� �حوا�� �إ�� �السائل �الصلب �من اإلنتاجية
طن/سنة�،��ذه�ا��طة�تم�اعتماد�ا�من�ا��معية�
العمومية�للشركة�سنة��2007لتنفذ�ع���مرحلت�ن.�
تم�البدء����تنفيذ�املرحلة�األو���وأنجزت�م��ا�الكث���
�إ��� �باإلضافة �املساعدة �والوحدات �املرافق من
� ��سعة �ال�سليح �قضبان �إلنتاج �جديد مصنع
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�اإلنتاج� ��� �بالفعل �بدأ �وقد �طن/سنة 800,000

وس�تم�استالمه�رسميا�خالل�األش�ر�القادمة�.
�مصنع� �أيضا �األو�� �املرحلة �مشار�ع �ضمن ومن
�إنتاجية� �بطاقة �البارد جديد�لدرفلة�الشرائط�ع��
�200,000طن/سنة�وقد�وصلت��سبة�االنجاز�فيه�
��س�ب� �حاليا �متوقف �ولكنه %95� �من �أك�� إ��
�املنفذة� �الشركة �رجوع �وعدم �للبالد �العام الوضع
واآلن��ناك�محاوالت�الستكماله�والبدء����إجراءات�

االختبارات�والتجارب.
املرحلة�الثانية�تم��عليق�ا��س�ب�عزوف�الشر�ات�
األجن�ية�عن�ا��ضور��س�ب�الوضع�العام����لي�يا�
�مشاورات� �إجراء ��� �بدأت �الشركة �إدارة ولكن

ولقاءات�للبدء�����ذه�املرحلة�أيضا.
���� �شاركتم �ال�� �والدراسات �املشار�ع ما��

إعداد�ا�؟
خالل�مس��ة�عم���بالشركة�شاركت����العديد�من�
�املتعلقة� �الدراسات �م��ا �والدراسات املشار�ع
�اإلنتاجية� �الطاقة �لرفع �للتطو�ر �العامة با��طة
�املتعلقة� �الدراسات �كذلك ،� �املنتجات وتنو�ع
�األجن�ية� �الشر�ات ��عض �مع �املش��ك بال�شغيل
�كفاءة� �بتحس�ن �املتعلقة �الدراسات �إ�� باإلضافة
�واإلم�انيات� �للموارد �األمثل �واالستغالل ال�شغيل

املتاحة�.
�املتعلقة� �الدراسات �من �العديد ��� �شاركت كما

بتقييم�وضع�الشر�ات�الصناعية����لي�يا�من�خالل�
ال��ان�املش�لة�من�وزارة�الصناعة�وال�يئة�العامة�

للتمليك�وشؤون�ا����صة.
ا��وائز�وش�ادات�التقدير�خالل�املس��ة�امل�نية�:

�ع��� �والصلب �ل��ديد �اللي�ية �الشركة تحصلت
�من� �عدد �التقدير�وا��وائز��� �ش�ادات �من العديد
�واملسؤولية� �والب�ئة �ا��ودة �م��ا ا��االت
�أك���ا��وائز�ال��� �من �ولعل ،� �وغ���ا االجتماعية
���� �بجدارة �عل��ا �تحصلت �وال�� �الشركة �ع�����ا
�و��� �األوسط �الشرق ��� �الرواد �القيادي�ن جائزة
�الطوارئ� �ظروف ��� �است�نائية �إدارة �أفضل (جائزة
�وذلك����االحتفالية�ال���عقدت���� وزمن�األزمات)
لندن����السا�ع�عشر�من�ف��اير�سنة��2017حيث�
�من� �التحكيم ���نة �خالل �من �اختيار�الشركة تم
�مجاالت� ��� �ترشيح�ا �تم �مؤسسة 123� ب�ن
الصناعة�واالقتصاد�واملال�من��17دولة����العالم�.
�الصلب� �لصناع �توج�و��ا �ال�� �الرسالة ما��

���الوطن�العر�ي�؟
�الصناعات� �من �والصلب �ا��ديد �صناعة �عت��
�توجد� �حيث �العر�ي �الوطن ��� �االن�شار الواسعة
�وتك�سب� �العر�ية �الدول �غالبية ��� �الصناعة �ذه
�الصناعات� �لغالبية �قاعدة �باعتبار�ا أ�مي��ا

املعدنية�وال�ندسية�و�الصناعات�األخرى�.
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�بالت�سيق� �عليكم �العر�ي �الصلب �لصناع أقول
�للت�امل� �وصوال �ا���ود �لتوحيد �ب�نكم فيما
��انت���� �البي�ية�سواء �التجارة �ولز�ادة الصنا��
��ذه� �متطلبات �أو��� �ا��تلفة �الصلب منتجات
�ولعل� ،� �العر�ي �الوطن ��� �املتوفرة الصناعة
�بالوطن� �املتاحة �املوارد �أ�م �من �ا��ديد خامات
�املث��� �لالستفادة �ت�سيق �إ�� �تحتاج �وال�� العر�ي
م��ا�ومعا����ا�لتغطية�احتياجات�املصا�ع�ا��تلفة�
���� �ا��امات ��� �ظل ��� �خصوصا �العر�ية بالدول
�عر�ي� �مشروع �إ�� �تحتاج �ف�� �العاملية األسواق
�وجود� �ولعل �ا��امات �ل��ك���وت�و�ر��ذه مش��ك
�الر�ائز� �أ�م �من �والصلب �ل��ديد �العر�ي االتحاد
��ذا� �وتفعيل �لت�سيق �عل��ا ��عتمد �أن �يجب ال��
�والت�سيق� �والز�ادة �املشار�ع �من �وغ��ه املشروع
�العر�ي� �الوطن ��� �الصلب �صناع �ب�ن والتعاون
خصوصا�أن�الفجوة�الزالت�كب��ة�ب�ن�إنتاج�الدول�
�احتياجات� �و��ن �الصلب �منتجات �من العر�ية
�من� �الفجوة ��ذه ��غطية ��ستوجب �مما أسواق�ا
�من� �املث�� �االستفادة ��ستوجب �األمر�الذي ا��ارج
�بناء� �وكذلك �العر�ي �بالوطن �املتاحة الطاقات

طاقات�جديدة�لتغطية��ذه�الفجوة�أو�تقليص�ا�.
ومن�خالل�مشاركتنا����اجتماعات�االتحاد�العر�ي�
ل��ديد�و�الصلب��ع���عن�شكرنا�و�تقديرنا�لألمانة�
�لتعز�ز�دور� �املبذولة �ا���ود �ع�� �لالتحاد العامة
االتحاد����خدمة�قضايا�صناعة�الصلب����الوطن�

�تنظيم� �ع�� �الكب�� �حرص�م �وكذلك العر�ي
اجتماعات�مجلس�اإلدارة�و�ا��معية�العامة�وتوف���

البيانات�الالزمة�لنجاح�ا�.
�األخ��ة� �السنوات ��� �اإلشارة �أود �املناسبة ��ذه و��
�با��صول� �املتعلقة �اإلش�اليات ��عض �حدوث إ��
�األمر� �العر�ية �الدول �لبعض �الدخول �تأش��ات ع��
���� �الشركة �مشاركة �إم�انية �عدم �إ�� �أدى الذي
�ل��ديد� �العر�ي �اإلتحاد �أن �رغم �االجتماعات �ذه
�عالقة� �ل�ا �ل�س �عر�ية �مؤسسة والصلب
�ب�ن� �العالقات �مستوى �أو �السياسية بالتجاذبات

الدول.
��ذه� �أخذ �مستقبًال �اإلتحاد �من �نأمل عليه
�االجتماعات� ��ذه �وعقد �االعتبار ��ع�ن اإلش�الية
امل�مة����دول�تضمن�حضور��افة�أعضاء�اإلتحاد�

ل�ا�.
�إل�ام� �مصدر ��ان �الذي �ال��ص ��و من

لنجاحكم�؟
�والصلب� �ا��ديد �صناعة �مجال ��� �عملت لقد
و�التحديد�بالشركة�اللي�ية�ل��ديد�والصلب�لف��ة�
�عاما� �والثالث�ن �الثمانية �تجاوزت �طو�لة زمنية
عاصرت�خالل�ا��ل�اإلدارات�السابقة�للشركة�وقد�
�علمت�من�رؤسا��ا�السابق�ن�الكث���والكث���والذين�
أكن�ل�م��ل�التقدير�واالح��ام�فقد��انوا�مرجعيات�
�خ��ا��م� �من �الكث�� �استفدنا �لنا �كب��ة ومقامات

وأسالي��م�ا��تلفة����اإلدارة�حيث�تولوا�إدارة�
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ش �ظروف�ا� �ل�ا �ف��ة �و�ل �مختلفة �ف��ات ��� لشركة
�عن� �تختلف �إدار�ة �أساليب �تطلبت �ال�� ا��اصة
��ل� �تناسب �إدار�ة �خ��ات �أكس�نا �مما غ���ا
���� �الكب�� �الدور �له ��ان �الذي �األمر ،� الظروف
قدرتنا�ع���التعامل�مع�ظروف�البلد�ا��الية�رغم�
��ذا� �ومن ،� �السابقة �الف��ات �الكب���عن اختالف�ا
�الشركة� �بالشكر�لرؤساء �أتوجه �أن املن����سعد�ي

الذين�سبقو�ي�و�م�:
مفتاح�ع���اعزوزة.

محمد�ابو��يلة�امل��وك.
محمد�ع���ز�دان.

محمود�احمد�الفط����.
��ان� �الذين �بالشركة �القيادي�ن �الشكر�ل�ل كذلك
�قدرتنا� �األثر�الكب����� �ومساند��م �ودع�م ����ا��م
ع���احتواء�األزمات�واملشا�ل�والس���بالشركة�نحو�

بر�األمان.

�ماذا��ع���لكم�لي�يا�؟
�نحن� �عندنا �الوطن �وحب ،� �الوطن ��� لي�يا

املسلم�ن�من�مقتضيات�اإليمان�.
�إطار� ��� �يأ�ي ���ا �و�ا�تمامنا �الشركة �ع�� حرصنا
�هللا� �ندعو �،ال�� �لي�يا �لوطننا �انتمائنا �و حبنا
�سيادة� �ذات �موحدة �تبقى �أن ��عا�� �و سبحانه
�و� �األجن�ية �التدخالت �و �األجندات �عن �عيدة

اإلقليمية�.
وأخ��ا�أقول�ألخوتنا�و�أشقائنا�و�ج��اننا�العرب:�

�و�قاسية� ��انت�شديدة �الصفعة�من�العدو�م�ما )
�األخ� �من �الصفعة �ت�ون �عندما �أما ،� �مقبولة ف��

الشقيق�و�ا��ار�ف���موجعة�ومؤملة�)
ورغم�ذلك�أقول�لبالدي�العر�ية�و�أ����من�العرب

�بالدي�وإن�جارت�ع�ّ��عز�زة�
وأ����وإن�ضنوا�ع���كرام��

�عت��الشركة�اللي�ية�ل��ديد�والصلب�قلعة�الصناعة����لي�يا�و���إحدى�أك���شر�ات�الصلب����
شمال�أفر�قيا�تقع�ع���مساحة�قدر�ا���1,200كتار�بالقرب�من��مدينة�مصراتة�،�ع����عد��210

كيلوم��ات�ا���الشرق�من�مدينة�طرابلس.
�االخ��ال� �بطر�قة �الصلب�السائل�سنو�ًا �طن�من 1,324,000� �للشركة �التصميمية �الطاقة تبلغ
املباشر�ملكورات�ا��ديد�بأستخدام�الغاز�الطبي���ا�����وقد�وضع���ر�االساس�للشركة�����19

س�تم����1979ايذانا�بارساء�قاعدة�التص�يع�الثقيل�بلي�يا�����9س�تم���1989.

الشركة الليبية للحديد والصلب
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