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الفساد المالي في ليبيا
والعالج الصعب

شريف الزيتوني
في العام  2015أصدر مؤشر مدركات الفساد العالمي التابع لمنظمة الشفافية الدولية ،تقريرا
عن الفساد المالي لـ 168دولة حول العالم ،كان الهدف منه التنبيه إلى التجاوزات الكبيرة الحاصلة
التصرف في األموال .من بين تلك القائمة حلت ليبيا في المركز  ،161أي سبع مراتب
في مستوى
ّ
فقط عن أكثر الدول فسادا ماليا في العالم ،ما يب ّين حجم االنفالت الواقع في البالد منذ اإلطاحة
معمر القذافي ،الذي لم تكن فترة حكمه بدورها بعيدة عن بعض التجاوزات ،لكنها
بنظام العقيد ّ
حدة وليست بالدرجة التي أصبحت فيها ظاهرة مثلما هو الحال بعد «17
بالتأكيد كانت أقل ّ
فبراير» ،وهو ما سنحاول معرفته من خالل مواضيع سابقة وإحصائيات صادرة عن مؤسسات رقابة
محلية ودولية.
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أيام األحداث التي مرت بها ليبيا في ُ ،2011رفعت شعارات في الداخل ،معلنة
أن البالد ستدخل مرحلة جديدة من التطور السياسي واالقتصادي لم تعرفه
خالل تاريخها السابق بحجة أن النظام السابق كان يك ّبل أي إصالحات اقتصادية .لكن
هذا لم يحصل وتوجهت البالد نحو مسار جديد شعاره الفوضى والعبث بمقدرات
الدولة ،وعرفت كل المؤسسات في البالد حالة من الالقانون والفساد جعلها من
أكثر الدول فسادا وفق مؤشرات الشفافية الدولة لألعوام التي أعقبت «الثورة» ،مما
أثر بشكل مباشر على الوضع االقتصادي الذي بات على حافة االنهيار ،وتراجعت
فيه قيمة الدينار إلى مستويات قياسية إضافة إلى عجز غالبية المصارف عن توفير
السيولة سواء بسبب الظروف األمنية أو بسبب التعطيالت اإلدارية.
تشير أغلب التقارير أن أرقام الفساد المالي في البالد منذ أزمة  2011وصلت
درجة قياسية ال يمكن حتى ضبطها بسبب عدم وجود آليات لمراقبة هذه األموال
إضافة إلى أن أرقام البنك المركزي الليبي غير دقيقة خاصة أصوله الخارجية ،لكن
بعض اإلحصائيات تشير إلى مئات المليارات بين  2012و 2016صرفت دون
معرفة المسالك التي مرت عليها وال الجهات التي وصلتها ،إلى درجة اعتبر مراقبون
اقتصاديون أن ميزانية العام  2012التي كانت في حدود  71مليار دوالر ،باطلة لعدم
اعتمادها على أي أساس فني أو مالي.
أولى مظاهر الفساد المالي كانت
منذ بداية األحداث في  2011عندما
تشكلت المليشيات المسلحة التي كانت
تتقاضى عشرات المليارات بحجة حاجتها
للمال في مواجهة نظام الزعيم معمر
القذافي .ونظرا ألن خزينة الدولة إلى
اللحظات األخيرة في عمر النظام كانت
تحتوي احتياطيا ماليا ضخما فإن عملية
توزيع تلك األموال كانت سخية ودون أي
ضوابط قانونية باعتبار أن الرهان في
تلك اللحظة كان توفير الدعم للمليشيات
لشراء األسلحة واستقطاب أكثر ما يمكن
من الشباب المتحمس الذي ذهب بعد
ذلك ضحية تصفية الحسابات السياسية
في لعبة دولية خطيرة .وذكرت جهات
رسمية أن شخصية معروفة تسلمت
مبلغا ماليا قدره  238ألف دينار لفائدة
مسلحين شاركوا في اإلطاحة بالنظام السابق وبعد التثبت تب ّين أن األموال ُس ّلمت
دون سند قانوني ما يرجح االستحواذ عليها ألغراض خاصة.
مظهر آخر من مظاهر الفساد المالي هو عمليات السطو التي تقوم بها المجموعات
المسلحة على المصارف الليبية ،حيث تعرض أكثر من مصرف لعملية اقتحام وسرقة
تعرض شاحنة نقل األموال التابعة للبنك المركزي في سرت سنة 2013
أمواله ،مثل ّ
إلى عملية سطو من طرف مجموعة مسلحة وسرقت مبلغا يناهز  55مليون دوالر وهي
تعرض مصرف شمال إفريقيا
حادثة اعتبرها مسؤولون ليبيون كارثة حقيقية .كما ّ
قدرت بحوالي مليوني
مبالغ
في سرت أيضا سنة  2014إلى عملية اقتحام وسرقة
ّ
دينار ليبي .وفي نفس الفترة تعرض مصرف وادي الشاطئ غرب البالد إلى عملية
سطو أفرغت خاللها خزانته بالكامل بعد طرد موظفيه وزبائنه من طرف مسلحين.
الفساد في ليبيا نخر حتى المؤسسة الليبية لالستثمار ،وهي عبارة عن صندوق
الثروة السيادية المودعة أمواله بالخارج ،فقد ذكرت مصادر إعالمية أن أحد أعضاء
لجنة المالية في الصندوق قام سنة  2012بتحويل مبلغ  2.156مليار دوالر من
أرصدة المؤسسة في لبنان إلى ليبيا ،لكن المبلغ لم يدخل حسابات مصرف ليبيا
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المركزي واختفى منذ ذلك التاريخ ،وتب ّين فيما بعد أن التكليف تم عن طريق
سماه «بالثقة»
رئيس المجلس االنتقالي مصطفى عبدالجليل لفائدة شخص ّ
لكن هذا الشخص «الثقة» استغل تلك األموال لصالحه.
من مظاهر الفساد المالي أيضا هي المنح واالمتيازات التي كان يتقاضاها
المسؤولون الليبيون بعد  ،2011مثل السيارات التي فاقت أسعارها  40ألف دينار،
قدرت ب 30ألف دينار رغم أن أغلب المسؤولين يسكنون في
وامتيازات السكن التي ّ
فندق ركسوس على حساب ميزانية الدولة ،إضافة إلى بعض السلفات التي يأخذونها
دون أن تضبط كيفية إرجاعها إحداها كانت حوالي  28مليون دينار.
كما تعرضت األموال الليبية إلى عمليات تح ّيل وسرقة في عالقة بملف الجرحى حيث
أودعت منذ العام  2011ماليين الدوالرات في دول أجنبية على أساس أنها مستحقات
لمستشفيات ومصحات عالجت جرحى ليبيين لكن ذلك لم يحصل وتم التأكد من
أن تلك المستشفيات والمصحات لم تحصل على حقوقها ما يؤ ّكد على أن األموال
ّ
تبخرت منذ اللحظة التي تم إرسالها من ليبيا .وهذا الملف مازال لم يعالج اليوم
بشكل كامل حيث يؤ ّكد مسؤولون بالمصحات التونسية أنهم يحملون السلطات
التونسية مسؤولية عدم إيفاء الدولة الليبية بتعهداتها تجاه مصحاتهم.
في العام  ،2016ذكرت تقارير إعالمية
ليبية ،أن النائب الليبي العام تلقى أكثر
من  350قضية فساد مالي تخص
تشير أغلب التقارير أن أرقام الفساد المالي في البالد منذ
أشخاصا ومؤسسات ،من بينها قضايا
تخص شركة الخطوط الليبية المتهمة
أزمة  2011وصلت درجة قياسية ال يمكن حتى ضبطها
من طرف أشخاص يعملون فيها
بسبب عدم وجود آليات لمراقبة هذه األمــوال إضافة
باالستحواذ على مبلغ  7مليار دينار عبر
تحويالت مشبوهة بين بعض المصارف
إلى أن أرقام البنك المركزي الليبي غير دقيقة خاصة
الليبية ،حسبما قالت هيئة الرقابة
أصوله الخارجية ،لكن بعض اإلحصائيات تشير إلى مئات
الوطنية التي أشارت إلى أن االنقسام
ّ
يعطل
السياسي الحاصل في البالد
المليارات بين  2012و 2016صرفت دون معرفة المسالك
عمليات المتابعة ومقاومة مثل هذه
التي مرت عليها وال الجهات التي وصلتها ،إلى درجة اعتبر
التجاوزات .يذكر أن المنظمة الليبية
للسياسات واالستراتيجيات قد نشرت
مراقبون اقتصاديون أن ميزانية العام  2012التي كانت
في مايو  ،2016تقارير مفصلة عن جزء
في حدود  71مليار دوالر ،باطلة لعدم اعتمادها على أي
كبير من تلك التجاوزات.
البعض
كان
عندما
وفي صائفة 2017
أساس فني أو مالي.
يعتقد أن اإلدارة الليبية بدأت تستعيد
توازنها وأن هيئات الرقابة المحلية
أصبحت تصدر تقارير إيجابية عن التعامالت المالية بالبالد ،يتفاجأ الليبيون بإيقاف
رئيس هيئة مكافحة الفساد وعدد من مساعديه بتهم الفساد ما يعطي انطباعا
يتصوره كثيرون وأن مجهودات كبيرة مازالت معقودة
بأن عالج الظاهرة أعقد مما
ّ
على الليبيين لتجاوز األمر وعملية المقاومة يجب أن تبدأ من المواطن العادي إلى
المسؤول الكبير في الدولة ألن أغلب العمليات التي يتم اكتشافها تظهر أن الجميع
يشارك في عمليات التجاوزات المالية البعض عن معرفة واستراتيجية كاملة والبعض
حتى لتحقيق منافع ظرفية صغيرة.
معمر القذافي ،كان االعتقاد السائد
بالعقيد
اإلطاحة
سبع سنوات مرت على
ّ
أمام المواطن الليبي البسيط أن حاله سيكون أفضل مما كان عليه قبل ،2011
لكنه اليوم يجد نفسه أمام واقع الالدولة ،أو على األقل أمام مظاهر انفالت شتى
رأس حربتها الفساد االقتصادي الذي تتالعب به ٍ
أيد وجدت في حاالت االنقسام
والتسيب فرصة لتحقيق منافع خاصة والمتضرر في كل هذا هو المواطن الليبي
الذي يعجز اليوم عن توفير أبسط الضرورات الحياتية بسبب انهيار الدينار
ونقص السيولة ،األمر الذي يجعله يسترجع لحظات كانت كرامته فيها محفوظة
في حدودها الدنيا.
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ليبيا في زمن الميليشيات...

نهب بالطول والعرض
رمزي الزائري
طوال عقود ماضية مثل النفط العمود الفقري لالقتصاد الليبي،
واهم مصدر للدخل في البالد -نحو  94%من موارد البالد ،-في
المقابل كان سببا رئيسا في حالة االنقسام وفي انهيار المنظومة
االقتصادية ،خاصة بعد اإلطاحة بنظام الزعيم معمر القذافي ،إذ
صار وقودا يغذي الصراع بين الشرق والغرب ،والكعكة الكبرى التي
تغري الجميع.
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بارونات التهريب تتغ ّول بعد  17فبراير
تملك ليبيا ثروات كبيرة من المحروقات جعلتها تصنف من أغنى الدول ،فهي
تمتلك أكبر احتياطي في إفريقيا بـ 40مليار برميل يتقاسمها حوالي  6ماليين شخص،
واالستنتاج البديهي أن هذا الشعب الذي يملك هذا الكم من الثروة ،هو بالضرورة
أحد أغنى شعوب العالم وأكثرهم رفاهية ،لكن اليوم نسبة كبيرة منهم بات على شفا
الفقر حسب أرقام البنك الدولي بسبب األزمة السياسية والحرب في البالد.
و ُيمكن القول إنّ النفط هو بمثابة النقمة على البالد ،إذ أدى االعتماد المطلق على
عائداته ،إلى تشوهات هيكلية مزمنة في اقتصاد البالد الذي صار ريعيًّا بمجمله ،ومن
ثمَّ فإن االضطرابات السياسية ،والتي تؤثر في إنتاج النفط ،تجعل االقتصاد بأكمله
معر ً
َّضا لالنهيار.
ً
لكن
عرضة للسلب والنهب والتهريب عبر البر أو البحر،
النفط الليبي كان دو ًما
ّ
الفوضى التي شهدتها البالد عقب حكم القذافي ،جعلت من تلك التجارة المستترة
ً
نشاطا علنيًّا أو شبه علني ،ينخرط فيه اآلالف على أعين األجهزة الرسمية ،التي تكون
إمَّا متواطئة أو عاجزة عن التحرُّك في أغلب األحيان.
ولطالما تم تجاهل تهريب الوقود ،واألعمال التجارية المربحة التي تربط المجرمين
الليبيين والمالطيين واإليطاليين من قبل أجهزة إنفاذ القانون ،وهذه العصابات
المشتبه في تورطها في عملية تهريب الديزل بما قيمته “ ”30مليون يورو أثارت
التكهنات بشأن مدى الجريمة المنظمة في مالطا وصالتها بالفرع اإليطالي.
النفط المباع تمت سرقته من مصفاة
النفط في مدينة الزاوية الساحلية التي
تبعد نحو أربعين كيلومتراً عن طرابلس،
إن النفط هو بمثابة النقمة على البالد ،إذ
القول
مكن
ي
ّ
ُ
والمصفاة تابعة لشركة النفط الليبية
يسمى
ليبي
الوطنية .واستعمل شخص
ّ
ّ
أدى االعتماد المطلق على عائداته ،إلى تشوهات هيكلية
“بالزعيم” قوارب صغيرة لسرقة النفط
ثم
مزمنة في اقتصاد البالد الذي صار ريع ًيّا بمجمله ،ومن َّ
من المصفاة قبل نقله إلى سفن أكبر
عند الشواطئ المالطية ومن ثم بيعه
فإن االضطرابات السياسية ،والتي تؤثر في إنتاج النفط،
في إيطاليا .وقال مصدر في الشرطة
ً
اإليطالية إن الجهاز “سمح للمرة األولى
تجعل االقتصاد بأكمله معرَّضا لالنهيار.
خالل عملية تع ّقب المهربين باستعمال
التكنولوجيا الحديثة من أجل التنصت
على اتصاالتهم”.
وكانت الصحافة اإليطالية أول من أعلنت القبض على رجل المافيا الشهير “دارين
ديبونو” في المبيدوزا واتهمه المدعون العامون في “كاتانيا” بتنظيم النقل البحري
للوقود المهرب من ليبيا ،وتم القبض على مالطي آخر هو“جوردون ديبونو” فى كاتانيا
يوم الجمعة ،وقبل شهر اعتُقل ملك التهريب الليبي “فهمي بن خليفة” في طرابلس،
ووفقا للشرطة اإليطالية ،فإن التجمع العصابي يستخدم عمليات شركة إيطالية هي
“ماكسكوم بانكر” لبيع النفط الرخيص بأسعار زهيدة خارج إيطاليا.
“لقد جاءوا لمقابلتنا على الحدود ،وبهذه الطريقة نحن أكثر أمانا ،مفهوم؟”ُ ،سمع
“ديبونو” يقول في واحدة من مكالماته المسجلة هذه العبارة ،وكان يذكر كيف قامت
ميليشيات بمرافقته و”أورازيوروميو” إلى الحدود التونسية للقاء “بن خليفة” الذي قال
له“ :نحن األكثر تنظيما في ليبيا”.
إن قصص تهريب الوقود من ليبيا ليست جديدة ،ولكن الصحفية المستقلة “آن
مارلو” التي كانت المتعاونة مع صحيفة “آسيان تايمز” ،وفي وقت الحق أيضا وثق
صحفيون يعملون مع “وول ستريت جورنال” ،عملية نقل النفط المهرب من سفينة
إلى أخرى .ثم أكد تقرير خبراء األمم المتحدة تحركات السفن مثل “نجمة باسبوسا”،
و”بونو ”5التي تديرها شركة “أدج” التجارية التي تضم كال من “ديبونو” و”بن خليفة”
كمساهمين ،وقد تمكنت األقمار الصناعية من تتبع السفن وهي موجودة جنبا إلى
َ
جنب والوقود ُينقل من سفينة إلى أخرى ،وكانت سفينة “نجم الباسبوسا” واحدة من
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السفن التي ركز عليها محققو األمم المتحدة ومسؤولو األمن الغربيون ،وفي
يناير “ُ ،”2015ح ّملت السفينة وسعتها البالغة  1،621طنا قبالة ساحل ليبيا
وتوجهت بها إلى مالطا ،وقال المسئولون إنه بعد خمس مرات على مدى الشهرين
التاليين ضخت الناقلة بعض شحناتها إلى حاملة وقود أخرى انتهت بتسليمها إلى
مستودع خزان الوقود في مالطا.
وقال مسؤولون أمنيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنهم يشتبهون في أن نجم
باسبوسا كانت تهرب وقود السيارات إلى أوروبا من ليبيا ،ويقع مركز التجارة غير
الشرعية في ميناء “زوارة” حيث يتمركز الملك “فهمي بن خليفة».
وذكرت الشرطة اإليطالية “أنها رصدت  30رحلة من ليبيا إلى صقلية ،كما وصلت
كميات من الديزل المهرب إلى فرنسا وإسبانيا ،كما تشير التحقيقات إلى أن بن
خليفة كان يشرف على أحد الفصائل المسلحة على الحدود التونسية الليبية .وتم
في هذه القضية اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة “ماكسكوم بانكر” اإليطالية،
ماركوبورتا في مالطا.

خسائر كبرى
تشير التقديرات إلى أنّ حجم الخسارة التي ُمنيت بها البالد من جراء عمليات
التهريب تصل إلى نصف مليار دوالر،
في حين أن مجمل واردات ميزانية البالد
لعام  2016كان أقل من  6مليارات دوالر.
وليس الشمال هو الوجهة الوحيدة
لتهريب النفط الليبي ،بل إنه يجد طريقه
ً
أيضا إلى الغرب ،والجنوب ،فقد كشفت
لجنة «أزمة الوقود والغاز الليبية» ،في بيان
لها أنه يتم يوميًّا عبر الحدود الليبية-
التونسية ،وعبر معبر ذهيبة تهريب 69
محملة بشحنة  40,000لتر
شاحنة وقود
ّ
لكل واحدة منها بين وقود ديزل وبنزين،
بإجمالي  2.670.000لتر يوميًّا ،فض ًلا
عن اإلشارة إلى كميات وصفتها بالخطيرة
من الوقود يتم سحبها إلى دولتي تشاد
والنيجر عبر الحدود الجنوبية للبالد.
وكشفت لجنة أزمة الوقود والغاز الليبية،
عن مؤشرات وصفتها بـ «الخطيرة»
لكميات الوقود المسحوبة والمهربة
لدولتي تشاد والنيجر عبر الحدود الليبية الجنوبية ،واتسع نطاق تهريب النفط الذي
كان تجارة محدودة تشمل عددا قليال من السيارات المحملة بالبنزين ليصبح نشاطا
تديره «عصابات» تقوم بنقل كميات كبيرة من الوقود في شاحنات صهريجية عبر
الحدود .وتشير تقارير أن سعر البترول في ليبيا أقل من سعر المياه المعدنية ،إذ ال
يتجاوز سعر  20لتر من الوقود في محطات البنزين  1أورو.
وفي يناير  ،2017دعت ليبيا إلى مزيد من التعاون من السلطات المالطية لوقف
تهريب الوقود الليبي من قبل المافيا المالطية ،وهو ما قاله النائب العام “الصديق
الصور” بصفة متكررة ،وقام مكتب النائب العام الليبي بتحقيق واسع النطاق لوقف
تفشي تهريب منتجات الوقود ،وخاصة البنزين والديزل من الموانئ الليبية ،كما أنه
أصدر أوامر توقيف ضد عدد من المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط الليبية
المشتبه بهم في التعاون في تهريب الوقود.
وصرح الصور بأن أصابع االتهام تتجه إلى مالطا ،قائال إنه من المعروف أن رجال
األعمال المالطيين السريين شاركوا بشكل كبير في التهريب ،إذ ترسل المافيا
المالطية واإليطالية سفن نفط يوميا لتلقي الوقود المهرب من ليبيا ،وتم اعتقال
بعض هؤالء المهربين وهم من إيطاليا ومالطا وأوكرانيا ،وقال وزير الخارجية “جورج
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فيال” في يناير إنه ال يعرف شيئا عن المسألة وأحالها إلى الشرطة التخاذ
اإلجراءات المناسبة.
وفي السابع من يناير/كانون الثاني  ،2017أصدرت حكومة الوفاق الليبية
تهديدا بفرض حالة «القوة القاهرة» – حماية يوفرها القانون في مواجهة االلتزامات
ً
والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة
أطراف التعاقد -على المواني البحرية كلها ،وأشارت إلى أنّ «تلك المواني قد تحولت
إلى «بؤر» لتهريب النفط ومشتقاته عبر حفنة من ضعاف النفوس ،بالتعاون مع
عصابات إجرامية دولية».
وفي تقرير للبنك الدولي أكد فيه أن االقتصاد الليبي على شفا االنهيار فيما يحول
الجمود السياسي والصراع األهلي دون استغالل البلد لمورده الطبيعي األساسي وهو
النفط ،ففي ظل انخفاض إنتاج النفط
إلى خمس أضعافه في السابق هبطت
اإليرادات وتفاقم عجز الميزانية وعجز
الحساب الجاري بأرقام قياسية تاريخية في
اقتصاد ليبيا ،ومع فقدان الدينار السريع
لقيمته أمام الدينار وتسارع معدل
التضخم مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي
وتدني مستوى المعيشة للمواطن،
ومع المضاربة والقيود المفروضة على
صرف العملة ،دخل االقتصاد الليبي حلقة
مفرغة ونشطت السوق الموازية التي
لجأ إليها الليبيون لعقد كل صفقاتهم
التجارية تقريبا ،وقد فقدوا ثقتهم في
المصارف ،وأدى هذا الوضع إلى إفراغ
رفوف المتاجر ،إذ عمد التجار إلى الحد من
البضائع المستوردة خشية تكبد خسائر
في سوق عمالت متقلب للغاية وتفاقمت
أزمة السيولة بسبب عجز الحلول السريعة
واالقتراحات غير المجدية لحلها.

نهب اآلثار الليبية
كشف تقرير جديد أن عصابات المافيا
اإليطالية تُقدم السالح لمقاتلي تنظيم
داعش المتمركزين في ليبيا مقابل
الحصول على اآلثار المنهوبة والمهربة،
فيما تقوم هذه العصابات بإعادة بيع
اآلثار التي ال تُقدر بثمن إلى متخصصين
وهواة في آسيا وروسيا.
وبحسب المعلومات التي نشرتها
جريدة «ال ستامبا» اإليطالية فإن شبكة
جريمة منظمة تتبع المافيا وتتواجد في منطقة «كاالبريا» جنوبي إيطاليا تقوم بشراء
بنادق من طراز «كالشينكوف» وقذائف صاروخية وراجمات صواريخ من مولدافيا
وأوكرانيا ،ومن ثم تقوم بتهريبها بالتعاون مع عناصر المافيا الروسية لتؤول في
النهاية إلى تنظيم داعش المتمركز في مدينة سرت الليبية.
وتقول الصحيفة اإليطالية إن عصابات المافيا اإليطالية تحصل مقابل السالح على
آثار يونانية ورومانية من مقاتلي داعش تمكنوا من سرقتها أو السطو عليها خالل
المعارك التي يخوضونها في ليبيا.
كما عرض رجال المافيا صوراً لرأس تمثال ذو حجم أكبر بكثير ويعود إلى العصر
اليوناني القديم ،حيث قالوا إن الرأس الكبير معروض للبيع مقابل  800ألف يورو.
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وذكرت الصحيفة اإليطالية أن الكنوز األثرية المسروقة من ليبيا يتم شحنها
إلى شواطئ «كاالبريا» جنوبي إيطاليا ليتم بعد ذلك بيعها لمتخصصين وهواة
من الصين وروسيا واليابان ،إضافة إلى أثرياء من دول الخليج العربي.
كما تكشف الصحيفة ألول مرة أن علماء آثار وجيولوجيا ليبيين من أولئك المسؤولين
عن المواقع األثرية في البالد تلقوا تهديدات بالقتل في محاولة لدفعهم إلى السكوت
وغض الطرف عما يجري ،وتوجد في ليبيا  5مواقع أثرية رسمية مسجلة لدى منظمة
«اليونسكو» التابعة لألمم المتحدة على أنها مواقع للتراث اإلنساني.
وعلى صعيد آخر تنقل جريدة «ال ستامبا» عن محققين يتبعون ألجهزة األمن في
إيطاليا تأكيدهم بأن لديهم شبهات بالفعل تشير إلى تورط عصابات المافيا في
عمليات بيع أسلحة لصالح تنظيم «داعش» .وقال مصدر أمني إيطالي إن «مقاتلين
متطرفين متورطين في عمليات تجارة أسلحة ومخدرات مشتركة منذ تسعينيات
القرن الماضي».

عقوبات أمريكية
أعلنت وزارة الخزانة األمريكية في  26فبراير/شباط
 ،2018فرض عقوبات على ستة أشخاص و24
كيانا تجاريا و 7سفن بموجب األمر التنفيذي
رقم  13726بسبب تهديد هؤالء ،للكيانات
واألفراد والسالم واألمن واالستقرار في ليبيا
من خالل اإلنتاج غير المشروع ،أوتكرير،
أوسمسرة ،أوبيع ،أوشراء ،أوتصدير
النفط الليبي أوإمتالكه أوالسيطرة عليه
من قبلهم .
وأشارت الخزانة األمريكية إلى تهريب
هؤالء النفط بما يقوض سيادة ليبيا
ويؤجج السوق السوداء ويساهم في
المزيد من عدم االستقرار في المنطقة
ويسلب موارد السكان وقد أدانت قرارات
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
االستغالل غير المشروع للنفط الليبي وفق
القرار  )2014( 2146بصيغته المعدلة في
القرار (.2017( 2362
وأضافت” :اليوم تم حظر أي ممتلكات أو مصالح
لهؤالء ضمن والية الواليات المتحدة .وباإلضافة إلى
ذلك ،يحظر على األشخاص األمريكيين عموما الدخول
في معامالت مع األشخاص المحظورين ،بما في ذلك الكيانات
التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها .
وقال سيجال ماندلكير ،وكيل وزارة الخزانة لشؤون اإلرهاب إن الخزينة تتخذ
إجراءات لكشف وإنهاء تهريب الوقود وغير ذلك من األنشطة غير المشروعة من قبل
هؤالء الذين يستغلون النفط الليبي والمنتجات النفطية والموارد الطبيعية األخرى
لتحقيق مكاسبهم الشخصية ”  .وأضاف “إننا نعطل هذا النشاط غير المشروع
والمزعزع لالستقرار من خالل عزل األفراد والشركات والسفن المتورطة في تهريب
النفط وعائداته من النظام المالى العالمى”.
وتشمل العقوبات كال من المالطي دارين ديبونو ،والمالطي جوردون ديبونو،
والمالطي رودريك جريش ،والليبي فهمي بن خليفة ،والمصري أحمد إبراهيم حسن
أحمد عرفة ،والمالطي تيرينس ميكالف لمشاركتهم في تهريب المنتجات النفطية
من ليبيا إلى أوروبا .
وتابع البيان” :في عام  ،2016شكل المواطنون المالطيون دارين وغوردون ديبونو
اتحادا غير مشروع لتهريب الوقود من زوارة في ليبيا ،إلى مالطا وإيطاليا في عملية
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أفادت التقارير أن مجموعها بلغ أكثر من  30مليون يورو وتمكن بن خليفة من
إدارة الجانب الليبي من عملية تهريب الوقود ونقل المواطن المالطي رودريك
غريش الوقود المنشأ من ليبيا إلى الموانئ األوروبية حيث تم بيعه باستخدام
شهادات الوقود المزورة بالتعاون مع المصري أحمد إبراهيم حسن عرفة باإلضافة
إلى ذلك ،يدير الشركة الوطنية المالطية تيرينس ميكالف وهي شركة مقرها مالطا
لبيع المنتجات النفطية المهربة في أوروبا».
وتضيف الخزانة األمريكية” :يستهدف عملنا اليوم أيضا  21شركة المتالكها أو
السيطرة عليها من قبل دارين وجوردون ديبونو وثالث شركات إضافية اشتركت في
اتجار غير مشروع للنفط الخام وموارد طبيعية أخرى في ليبيا ،بما في ذلك اإلنتاج غير
المشروع والتكرير والسمسرة والبيع والشراء ،أو تصدير النفط الليبي ليكون إجمالي
هذه الشركات  24شركة».
وقد شملت العقوبات شركة بتروبلوس المحدودة ومقرها مالطا وشركات :ذي
بوسينيس سينتر ،إينوفست ،كب لينس ليميتد ،موتورسيكل آرت ،هاي-لوبروبيرتيز،
إليفن إيتي إيت ليميتد ،مالطا ديركتوريز ،مستر هانديمان ،كب إنفستمينتس
ليميتد ،سيبراس ليميتد ،تارا ليميتد ،كراكرن ليميتد ،غورج ليميتد ،إس كيب يشت
تشارتر ليميتد ،إس كيب ليميتد ،بيتروبارك سرل التي تتخذ من إيطاليا مقرا لها وهي
مملوكة أو خاضعة لسيطرة غوردون ديبونوكما تشمل العقوبات مطعم سكوغليتي
ومقره مالطا وشركة ماري دي لورديس
المحدودة والمصايد المائية العالمية
المحدودة وأندريا مارتينا المحدودة
وقال سيجال ماندلكير ،وكيل وزارة الخزانة لشؤون اإلرهاب
المتالكها أو السيطرة عليها من قبل
دارين ديبونوكذلك .
إن الخزينة تتخذ إجراءات لكشف وإنهاء تهريب الوقود
وقد تم إدراج شركتين أخريين
وغير ذلك من األنشطة غير المشروعة من قبل هؤالء الذين
مقرهما مالطا هما أدج ترادينغ ليميتد
يستغلون النفط الليبي والمنتجات النفطية والموارد
وأوسيانوبلوترادينغ ليميتد باإلضافة
إلى شركة تيوبودا أويل آند غاس
الطبيعية األخرى لتحقيق مكاسبهم الشخصية ”  .وأضاف
سيرفيسز ليك ،ومقرها ليبيا وجميعها
“إننا نعطل هذا النشاط غير المشروع والمزعزع لالستقرار
تورطت فى االتجار غير المشروع
للنفط الخام وموارد طبيعية أخرى من
من خالل عزل األفراد والشركات والسفن المتورطة في
ليبيا ،بما في ذلك إنتاج النفط الليبي أو
تهريب النفط وعائداته من النظام المالى العالمى”.
تكريره أو سمسرته أو بيعه أو شرائه أو
تصديره بصورة غير مشروعة .كما أن
شركة أدج للتجارة المحدودة مملوكة
ويديرها دارين ديبونو وفهمي بن
خليفة وأحمد إبراهيم حسن عرفة وفق ًا لنص البيان.
وأخيراً حددت العقوبات السفينة ثيودوروس كممتلكات محظورة مملوكة
لشركة أدج للتجارة المحدودة ،والسفن :بروغريز ،زيوس ،بونو 5كما تم حظر
السفينة ،أندريا مارتينا المحدودة ،ماري دي لورديس ،ماري دي لورديس األول،
وماري دي لورديس الثاني كما أدرجت وورد وتر فشيريز ليميتد على قائمة
العقوبات وهي مالكة لبعض هذه السفن.
في الوقت الذي يسير فيه االقتصاد في ليبيا إلى األسوء ،ال يبدو أن مشكلة
النفط ستجد طريقا نحو االنفراج خاصة مع تواصل انسداد األفق السياسي
في البالد واستمرار صراع الشرعية بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس
والحكومة المؤقتة في الشرق ،إضافة إلى غياب جيش موحد تمتد سلطته على
كامل األراضي الليبية ،فالبالد تحتاج إلى عودة تصدير النفط بسرعة قصوى
وتوجيه الموارد االقتصادية بالطريقة السليمة ،وإرساء إستراتيجية لنبذ العنف
ونزع السالح ونشر السالم وإصالح قطاع الدفاع واألمن عالو ًة على االتفاق
واإلصالح السياسي ،بعيداً عن التزييف والخداع والسياسات الوهمية لحل أزمتها
االقتصادية والمالية.
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الفساد ...خطر يتهدد
ثروة ليبيا النفطية

عبدالباسط غبارة
في أعقاب األزمة التي عصفت بها منذ العام  ،2011دخلت ليبيا في دوامة من الفوضى انعكست
سلبا على جميع األصعدة في البالد .وكان للجانب االقتصادي نصيب كبير في تحمل أعباء هذه
األزمة حيث شهدت ليبيا تدهورا اقتصاديا هو األسوأ في تاريخها والذي جعلها على حافة االنهيار
في ظل تفشي الفساد الذي بات أحد أوجه الفوضى المنتشرة فيها.
ولم تقف حاالت االعتداء على المال العام في البالد عند تبديد مخصصات السلع التموينية،
وتزوير المستندات ،أو حتى تفشي الفساد في القطاع المصرفي؛ بل وصلت إلى سرقة النفط الذي
يعد ُقوت الليبيين ،ومصدر ثروتهم ،وتهريبه إلى الخارج ،وغسل أمواله بطرق مختلفة مما أثر
بشكل مباشر على الوضع االقتصادي الذي بات على حافة االنهيار.
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قطاع النفط هو قطاع حيوي تعتمد عليه الدولة الليبية بكاملها ،ويمس حياة
جميع أفراد الشعب الليبي بطريقة أو بأخرى ،ويمثل إنتاج النفط المصدر الوحيد
للدخل الليبي من النقد األجنبي بما يزيد عن  95%والمصدر الرئيسي لميزانية
الدولة .ولكنه كان عرضة للفساد الذي تسبب في خسائر كبيرة للبالد.
األساسي للمس ّلحين
فمنذ العام  ،2011مثلت حقول النفط الكبرى في ليبيا الهدف
ّ
واالقتصادي ،واحتكار عائدات الثروة بمعزل عن
السياسي
الساعين إلى السيطرة على القرار
ّ
ّ
المؤسسات الرسم ّية للدولة .وأدى سقوط الموانئ النفطية الليبية في أيدي الميليشيات
ّ
إلى خسائر كبيرة .وأشارت تقديرات االتحاد األوروبي إلى أن سيطرة الميليشيات على
مرافئ النفط الرئيسية (راس النوف ،سدرة ،زويتينة ،والبريقة) لمدة ثالث سنوات تقريبا
قد كلفت ليبيا أكثر من  100مليار دوالر من اإليرادات المفقودة.
من جهة أخرى ،فتحت الميليشيات المسلحة الساحة الليبية أمام مافيا التهريب عبر البر
أو البحر التي نشطت بشكل كبير في ظل غياب الرقابة األمنية .وهو ما ُكشف عنه في أعقاب
اغتيال الصحافية المالطية دافني كروانا غاليتزيا ،على أيدي ما عرف بـ»مافيا تهريب الوقود
الليبي في مالطا» ،وعمليات اعتقال بعض المهرِّبين التي أعقبت ذلك.
وقد كانت قضية تهريب
الوقود من ليبيا ،من أبرز
القضايا التي ركزت عليها
غاليتزيا ،إذ دأبت على كشف
نماذج عمل المافيا المالطية
والروابط بينها وبين المافيا
اإليطالية العاملة في تهريب
المحروقات من ليبيا إلى أوروبا
عبر مالطا ،وأشارت إلى أن عدداً
من المالطيين والسياسيين
والمحققين الدوليين وجدوا
الطريق لكسب المال على
حساب الحرب األهلية في ليبيا.
وكشفت الصحفية المالطية
آليات تمويل الميليشيات
الليبية ،وفق جريدة «كوريري
ديال سيرا» ،وكذلك تمكين
بعض األشخاص ،وبعضهم
من المجرمين الحقيقيين،
ومزايا
تسهيالت
من
كبيرة .وكشفت أن عناصر
الميليشيات يقضون أشهراً
من الراحة في كرواتيا أو إيطاليا ،لكن أيض ًا في تركيا ولبنان وتونس ،ويقدمون حسابات
طائلة عن عالج لم يتلقوه وتسددها الحكومة الليبية.
وفي  22أكتوبر  ،2017قالت قناة «بي بي سي» البريطانية« :إن النائب العام اإليطالي
أصدر مذكرات توقيف بحق تسعة أشخاص ،وتمكنت الشرطة اإليطالية من اعتقال ستة
منهم ،هم ليبيان وإيطاليان ومالطيان ،على خلفية تهريب وقود ليبي بقيمة  35مليون
دوالر ،من مصفاة الزاوية لتكرير النفط (غرب العاصمة) ،وبيعه في أسواق دول أوروبية».
وقالت الشرطة اإليطالية إنها «رصدت  30رحلة من ليبيا إلى صقلية ،وقد وصلت كميات
من الديزل المهرب إلى إسبانيا وفرنسا» .فيما كشف الرئيس السابق لوكالة مكافحة
الفساد في المملكة المتحدة ،جوناثان بينتون ،في حوار لراديو «بي بي سي» ،أنه رأى مئات
الماليين من اليوروات تنقل من ليبيا إلى حسابات شركات خاصة في مالطا ..وفي إحدى
المرات «تم نقل  100مليون يورو إلى شركة خاصة في مدينة فاليتا ،ووضعت في حسابات
ببنوك خاصة ،وتم تجهيزها لغسلها في بريطانيا».
قررت الواليات المتحدة األمريكية ،فرض عقوبات جديدة على ليبيا ،شملت
ومؤخراّ ،
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وأشخاصا ليبيين وغير ليبيين ،اتهمتهم واشنطن بالتورط في تهريب
كيانات
ً
النفط الليبي إلى أوروبا .وأعلنت وزارة الخزانة األمريكية أن العقوبات تشمل ستة
أشخاص و 24كيا ًنا تجاريًّا و 7سفن .وتأتي تلك العقوبات بموجب األمر التنفيذي
 13726لتهديد هؤالء الكيانات واألفراد السالم واألمن واالستقرار في ليبيا ،من خالل
اإلنتاج غير المشروع أو تكرير أو سمسرة أو بيع أو شراء أو تصدير النفط الليبي أو امتالكه
أو السيطرة عليه من قبلهم.
وكشفت عمليات التهريب هذه عن مدى تمدد رقعة الفساد ،لتضم في قطاع النفط ،في
البلد الذي تضربه الفوضى منذ العام  .2011ودفع هذا السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر
ميليت إلى القول ،في مقالة نشرها على مدونة الخارجية البريطانية ،في الثامن من نوفمبر
 ،2017إن»هذه إحدى أشهر الجرائم في ليبيا ،فجزء كبير من موازنة البالد الخاصة بالدعم
يصرف على الجريمة المنظمة».
وأضاف ميليت ،أن «الليبيين يتمتعون بأرخص وقود في العالم ،بفضل دعم حكومي بلغت
قيمته هذا العام فقط  4.3مليار دينار ليبي؛ لكن معظم هذا الوقود يجري تهريبه خارج
البالد عبر شاحنات ليباع في أماكن أخرى من أجل الربح» .مشيرا إلى أن «الفساد هو الوباء
الذي سقطت ضحية له دول تحاول النهوض من الفقر ،وهناك سياسيون ومسؤولون حول
العالم يضعون أيديهم في خزائن المال العام لسرقة ثروات بلدانهم ،وتصرفاتهم هذه
تعود بالنفع فقط على نخبة ضيقة ومتنفذة،
عبر السماح لهم بالحصول على األموال
والمزايا ،وتقديم مصالح أصدقائهم
وأسرهم وزمالئهم في الجريمة».
الفساد لم تساهم فيه الميليشيات ومافيا
التهريب فقط بل تدخلت فيه دول سارعت
ألخذ نصيبها من الثروة النفطية الليبية،
حيث دخلت فرنسا الدولة األكثر تأثيرا من
القوى الغربية في دعم الحرب التي وقعت
في البالد لكن ذلك تم بشروط االنتفاع
بامتيازات في قطاع البترول والغاز حيث
ذكرت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية سنة
 2011أن المجلس االنتقالي وعد باريس
ب 35بالمئة من عقود النفط ،وهي عقود
غير قانونية وقعت تحت االبتزاز.
كما مثل النفط الليبي دافعا للتدخل
القطري في ليبيا ،حيث سعت بحسب
مسؤولين ليبيين إلى االستحواذ على أكبر
قدر من ثروات البالد النفطية .ففي ابريل
 ،2017قال نائب رئيس مجلس وزراء
الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبدالسالم البدري ،المسؤول عن قطاعي النفط والغاز،
أن قطر طامعة في ثروات ليبيا ،وحاولت قبل العام  2011االستحواذ على الغاز الليبي لكنها
فشلت .وأشار البدري إلى أن قطر نفذت إلى ليبيا خاصة في مجال االستخراجات البترولية
أسهما كبيرة ،موضحا أن شركة
والغاز ،من خالل شركة جلنكور التي تملك فيها الدوحة
ً
أسهما كبيرة فيها
تملك
قطر
أن
بعد
روسية كادت تدخل لسوق النفط الليبي ،وتب ّين فيما
ً
لذلك تم رفضها.
من جانبه ،ذكر وزير النفط ناجي المغربي في حوار مع «اليوم السابع» ،في يونيو ،2017
أن قطر عبر شركة تنتج حوالي  240ألف برميل يوميا ،مسجلة في سويسرا استولت على
 5.19بالمئة من عائدات الشركة ،وهو ما يعتبر انتهاكا وتعديا على حقوق الشعب الليبي.
ورغم اإلنفراجة الكبيرة التي عرفها القطاع النفطي في ليبيا بعد التخلص من سيطرة
الميليشيات وارتفاع اإلنتاج النفطي إلى ثالثة أضعاف بين الربع الثالث من  2016والثالثة
أشهر األخيرة من  .2017فإن صناعة النفط ال تزال أمام طريق طويل للوصول إلى
مستويات اإلنتاج السابقة ،قبيل العام  ،2011في ظل تفشي ظاهرة الفساد.

الخميس  01مارس ٢٠١٨

العدد17 :

13

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

الخميس  01مارس ٢٠١٨

العدد17 :

14

ففي مقال نشرته شبكة «بلومبرغ» األميركية ،األحد  04فبراير  ،2018حذرت
وظلما وسرقة» تتعرض له صناعة النفط في ليبيا،
الشبكة مما اعتبرته «فسا ًدا
ً
بما يؤثر بشكل خطير ومتزايد على الصناعة التي « ُولدت من جديد» .وقال كاتب
المقال ،الصحفي المتخصص في النفط بـ»بلومبرغ» ،جوليان لي ،إن «األولوية حال ًيا يجب أن
تكون الحفاظ على اإلنتاج النفطي من الوقوع ضحية السرقة والفساد».
وتطرق المقال إلى تصريحات أدلى بها رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ،في مؤتمر
لألعمال بلندن ،في وقت سابق ،وقال إنها «تلخص األزمة كلها» ،إذ قال صنع الله إنه «أرسل
صغيرا للتحقيق في تهريب الوقود في غرب ليبيا ،ووجد أن  83%من محطات الوقود
فري ًقا
ً
غير عاملة ،رغم تسلم إمدادات الوقود» .وأطلق صنع الله على تلك المحطات اسم «محطات
األشباح» ،وقال إن جميعها ُبنيت بعد العام  ،2010وأمر بإيقاف إمدادات الوقود إليها حتى
التحقيق في أمرها .لكن بعد أربعة أيام فقط من إصدار القرار ،قال صنع الله إنه «تلقى
خطا ًبا من مكتب رئيس الوزراء يخبره بأن هذا القرار غير قانوني».
وتعتبر خسارة العائدات النفطية عامال مؤثرا على مؤسسة النفط ،التي باتت تجد صعوبة
في الحصول على الموازنة المخصصة لها كاملة .وهو ما تكشفه تشكيات المؤسسة
المتكررة ،من الصعوبات المالية ،والتي كان آخرها ،ما نقلته وكالة األنباء الليبية عن
المؤسسة الوطنية للنفط ،الجمعة  23فبرابر  ،2018من إنها لم تستلم من وزارة المالية أي ًا
من مخصصات ميزانيتي التشغيل والصيانة اللتين تعتبران محوراً أساس ًيا الستمرار عمل
المؤسسة.
جراء
وحول العواقب التي ستحل بالقطاع ّ
المختنقات المالية ّ
حذر رئيس مجلس
هذه ُ
وقال سيجال ماندلكير ،وكيل وزارة الخزانة لشؤون اإلرهاب
إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ،مصطفى
صنع الله في الـ 20من فبراير الجاري من
إن الخزينة تتخذ إجراءات لكشف وإنهاء تهريب الوقود
أن المشاكل المالية التي يشهدها قطاع
وغير ذلك من األنشطة غير المشروعة من قبل هؤالء الذين
النفط بالكامل قد تعود بنتائج وخيمة
تهدد مستوى إنتاجه .وأكد «صنع الله» أن
ّ
يستغلون النفط الليبي والمنتجات النفطية والموارد
انخفاضا ملحوظاً
ً
إنتاج النفط سيشهد
الطبيعية األخرى لتحقيق مكاسبهم الشخصية ”  .وأضاف
في حال استمرت وزارة المالية بالتقاعس
في منح المؤسسة مخصصاتها المالية
“إننا نعطل هذا النشاط غير المشروع والمزعزع لالستقرار
التي تحتاجها إلتمام عدد من المشاريع
من خالل عزل األفراد والشركات والسفن المتورطة في
و ُمخططات تطوير القطاع وتسديد رواتب
موظفيها.
تهريب النفط وعائداته من النظام المالى العالمى”.
وتشتكي المؤسسة الوطنية للنفط
بصفة مستمرة من الصعوبات التي
تتهدد عملها ،والتي أشار رئيس المؤسسة
مصطفى صنع الله ،إلى أنها تتمثل في الفساد السياسي ،وانعدام العدالة االقتصادية،
واألمن ،مطالبا الحكومة ،والمصرف المركزي ،بالمزيد من الشفافية ،وشرح كيفية صرف
اإليرادات النفطية .وأضاف صنع الله في تصريح نقله الموقع اإللكتروني للمؤسسة ،أنه
يجب حماية المؤسسة من أجل إنقاذ ليبيا ،ألن المؤسسة هي األساس الذي يمكن من
خالله توحيد وبناء ليبيا ،وإذا غابت المؤسسة فإن إعادة بناء البالد سيستغرق وقت ًا طويال.
وساءت العالقات بين حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط بسبب خالف
تعاقدي مع شركة فنترشال األلمانية للنفط التي تملك امتيازين في الشرق .واتهمت
مؤسسة النفط الليبية ،في مايو  ،2017الحكومة باستغالل الخالف لبسط سلطتها على
قطاع النفط واتهمت فنترشال بالتواطؤ مع حكومة الوفاق الوطني .وقال صنع الله إن
السياسيين بحاجة إلى وقف التنافس على السيطرة على الموارد النفطية ومنح المؤسسة
الوطنية للنفط الموازنة التي تحتاجها .ويمكن القول بأن الفساد بات أحد أبرز سمات
المشهد في ليبيا حيث حضي هذا البلد الممزق سياسيا وأمنيا بتصنيفه من الدول األكثر
فسا ًدا في العالم بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام  2017لمنظمة الشفافية الدولية ،وهو
ما يهدد بمزيد من الخسائر خاصة في القطاع النفطي وما ينجر عن ذلك من استمرارية
للتدهور االقتصادي وتواصل معاناة المواطن الليبي.
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الفساد العالمي ( ) 2017 - 2011
محمد بالطيب -بوابة إفريقيا اإلخبار ّية

أشهرا قليلة قبل اندالع أحداث 17
الدولية في أكتوبر من العام ،2010
في
تقرير لمنظمة الشفاف ّية ّ
ً
ٍ
السنوي في برلين ،وكان
فبراير في ليبيا في العام  ،2011أصدرت
ّ
منظمة الشفافية الدولية تقريرها ّ
ترتيب ليبيا حينها في المرتبة  146عالميا في ّ
مؤشر الفساد.
ّ
تعرف نفسها بأ ّنها «منظمة مجتمع مدني
ومنظمة الشفافية ّ
الدولة هي منظمة دولية غير حكومية ّ
عالمية تقود الحرب ضد الفساد .تجمع الناس مع ًا في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء األثر المدمر
للفساد على الرجال ،النساء واألطفال حول العالم .مهمة الشفافية الدولية هي خلق تغيير نحو عالم من
دون فساد» .تأسست في العام  1993بألمانيا كمؤسسة غير ربحية ومقرها المركزي في العاصمة األلمانية
الفساد بمختلف دول العالم.
برلين ،وتنشر منذ العام  1995تقارير سنو ّية حول مؤشرات
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وفي العام  2011احتلت ليبيا المرتبة  168عالميا ،وهي قفزة ح ّللها المراقبون
باعتبار حالة الفوضى والحرب وعدم االستقرار التي عاشتها البالد طيلة العام،
حيث تواصلت المعارك حتى األشهر األخير من سنة  ،2011حيث وفي سياق «ثورات الربيع
الدول التي شملتها هذه الموجة تراج ًعا
العربي» واالضطراب المصاحب لها حققت معظم ّ
في التصنيف كتونس مث ً
ال التي تراجعت من المرتبة  58عام  2010إلى المرتبة  73عام
.2011
أ ّما في العالم  2012حققت ليبيا قفزة بثماني مراتب على مستوى العالم حيث تراجعت
في الترتيب من المرتبة  168إلى المرتبة  ،160ولكن في العام  ،2013عادت إلى التقهقر
من جديد في مؤشر الفساد ،حيث احتلت المرتبة  172أي السادسة عالم ًيا في هذا المجال.
ورغم الشعارات التي كانت مرفوعة في سياق «الربيع العربي» والمطالبة أساسا باإلصالح
والديمقراط ّية ومحاربة الفساد ،إ ّ
ال أن المؤشرات واصلت ارتفاعها ،مع تواصل حالة عدم
ّ
الدولة ومؤسساتها .ورغم تراجعها في العام 2014
االستقرار السياسي واألمني ،وانهيار ّ
إلى المرتبة  ،166لكنها ضمن العشر دول األكثر فسا ًدا في العالم.
أ ّما في العام  2015احتلت ليبيا المرتبة  161عالم ًيا ،كواحدة من أكثر عشر دول العالم
فسا ًدا بتراجع قدره نقطتان في ّ
مؤشر الفساد عن العام  2014وخمس نقاط عن تقييمها
في العام .2012
وفي العام  2016قفزت ليبيا من جديد في اتجاه ارتفاع نسب الفساد حيث جاءت في
المرتبة  170من أصل  176دولة شملها التقرير بمؤشر  14نقطة ،فيما أظهر مؤشر
مدركات الفساد لعام  2017لمنظمة
الشفافية الدولية أن ليبيا احتلت المرتبة
 171عالم ًيا إذ نالت  17نقطة .
ّ
ومؤشر الفساد هو مؤشر سنوي تصدره
منظمة الشفافية الدولية ،و يتراوح هذا
المؤشر ما بين  ،100-0المؤشر صفر هو
أعلى مستويات الفساد في حين أن المؤشر
 100يعني أعلى درجات مكافحة الفساد.
وحسب الخبراء فإنّ أهم المعايير المعتمدة
ّ
المؤشر هي حرية الصحافة،
لتحديد هذا
وحرية النفاذ إلى المعلومة والشفافية
واستقاللية القضاء في حين يتأ ّثر هذا
ّ
المؤشر بشكل سلبي بالحروب واألوضاع
والديمقراط ّية واالستقرار.
الدولة وغياب ال ّنزاهة ّ
األمنية والسياس ّية وبتماسك مؤسسات ّ
في أفريل  ،2016وتعلي ًقا على تصنيف العام  ،2015قال مركز البحوث والدراسات
اإلستراتيجية بديوان المحاسبة أن المنظمة تعتمد في تقييمها على مصادر المعلومات
وعلى التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة مثل البنك الدولي والبنك
األفريقي للتنمية والمنتدى االقتصادي العالمي والمسوحات التي تقوم بها المؤسسات
البحثية واستطالعات الرأي لمؤسسات المجتمع المدني وقطاع األعمال والقطاع العام
والتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة.
ّ
التأخر والتراجع في ترتيب ليبيا أوضح المركز أنّ هذا يعود:
وعن أسباب هذا
 االنقسام السياسي وازدواجية السلطات والصراعات التي تمر بها ليبيا عدم تمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمهام المكلفة بها بصفتها الجهةالمخولة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
 وضعف تطبيق األنظمة والقوانين عدم تفعيل القضاء غياب أنظمة الشفافية والمساءلة بمؤسسات الدولة األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها بالدنا نتيجة تدني اإلنتاج النفطي الممولالرئيس لإليرادات العامة وانخفاض أسعاره عالمي ًا وارتفاع تكاليف المعيشة
 عدم سن تشريعات تعزز مكافحة الفساد من قبل السلطة التشريعية غياب اإلرادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد -إضاف ًة إلى العادات والتقاليد والموروث الثقافي
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نهب األموال الليبية

أمام أنظار المجتمع الدولي
الحبيب األسود
تتعرض ثروات ليبيا الى عمليات نهب ممنهجة منذ اإلطاحة بنظام القذافي في العام  ، 2011وكشفت
مصادر متطابقة عن حجم التالعب باألرصدة المجمدة في المصارف الخارجية  ،والتي قدرها رئيس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ب  67مليار دوالر ،ضمنها ودائع تابعة للمؤسسة
الليبية لالستثمار ،وودائع تابعة للمصرف المركزي  ،مشيرا الى إن «هناك أمواال مهربة وأمواال منهوبة،
وكذلك هناك أموال مجمدة ،األموال المجمدة طبعا هي ودائع معروفة باسم الدولة الليبية ومعروفة
مهربة ،لكن ربما تكون هناك أموال سرقت في عهود سياسية سابقة يتم
أماكنها وهي ليست أمواال
ّ
مالحقتها ومتابعتها » وفق تعبيره

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

و قال السراج في تصريحات « :نحن لم نطلب فك تجميد هذه األموال ،طلبنا
في الفترة األخيرة مساعدتنا في إعادة إدارة هذه األموال بطريقة أفضل،
ألن طريقة إدارتها أصبحت تكبد الدولة الليبية خسائر تتجاوز المليار
دوالر سنويا ،وهي في الحقيقة خسائر للدولة الليبية ال ينبغي أن تكون ..يجب
إعطاء اإلذن للدولة الليبية إلعادة إدارتها وليس فك التجميد أو سحب هذه
األموال المجمدة » مردفا « لهذا السبب نحن نتحدث عن ضرورة عودة
األمن واالستقرار إلى ليبيا حتى نتحدث عن دولة واحدة يمكن من خاللها
استعادة أموالها بالكامل ويستفيد منها كل الليبيين في وضع آمن
ومستقر».
جدد مندوب ليبيا في مجلس االمن صالح المجربي
من جانبه ّ ،
مناشدة المجلس بحماية األصول الليبية المجمدة ووقف الخسائر التي
تتعرض لها االموال الليبية نتيجة عدم السماح بإدارتها ،وقال أن البنوك
الدولية تبدد األموال الليبية وهي أموال األجيال القادمة ،خاصة وأن الهدف
من تجميدها هو حمايتها ،لكن ما يحدث االن هو تبديد لها  ،وتابع :نسعى ألن
يتم ادارتها وليس تسييلها فقط.
كما ّ
حذر مندوب ليبيا السابق لدى األمم المتحدة عبد الرحمن شلقم من مخطط
لإلستيالء على األموال الليبية بالخارج و ذلك “بتواطؤ بعض األطراف الليبية” ،وقال إن
جميع ملفات الدولة الليبية الخاصة بالخالفات مع دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
تمت تسويتها جنائ ًيا ومدن ًيا و أُغلقت تما ًما مشيراً إلى أن أي حديث عن تلك الملفات
وراءه مخطط لإلستيالء على األموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية.
يرى المراقبون أن عملية النهب بدأت مع الترويج لفكرة أن تلك األموال هي أموال
القذافي رغم أن جميع التحريات أثبتت أن جميعها مسجل بإسم الدولة الليبية  ،وبالعودة
الى العام  ، 2011كانت ليبيا وفق محافظ المركزي الليبي المنشق عن نظام القذافي
فرحات بن قدارة غير مدينة ألي دولة أجنبية ،بينما كانت األصول الليبية المقومة بالنقد
األجنبي تبلغ قيمتها  168.425مليار  ،منها  104مليار للمصرف المركزي تضم 40
مليار دوالر سيولة نقدية ،و 30مليار دوالر أو أكثر في سندات خزانة أمريكية وأخرى
لبعض الحكومات األوروبية ،باإلضافة لحقوق سحب خاصة وقروض لدول أجنبية وبعض
المحافظ األجنبية التي تدار لصالح البنوك التجارية.
أما المؤسسة الليبية لالستثمار فكانت في تلك الفترة تمتلك  64مليار دوالر ،تضم 40
مليار سيولة ،و 30مليار سندات خزانة ،فيما كان آخر تقييم لكميات الذهب الموجودة
قبل اإلطاحة بالنظام السابق تقدر ب 10مليارات دوالر ،إذ أن القذافي ترك  155طنا من
الذهب من عيار  24قيراطا.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي فكان يتكون من  60مليار دوالر تحتفظ بها المؤسسة
الليبية لالستثمار كودائع ،باإلضافة الى  7مليارات دوالر مستثمرة في أسهم« ،وفق ًا لتقييم
، »2010و  3.185مليار مستثمرة في سندات شركات وبعض الحكومات ،و 593مليون
دوالر سيولة نقدية في حسابات جارية ،كما كان لدى المؤسسة ملكية في شركات
قيمتها نحو  25مليار دوالر.
ويجمع المراقبون على أن األموال الليبية تتعرض ألكبر عملية عمل نهب
من خالل قوى متداخلة  ،أغلبها ممن وصلوا الى الحكم بعد اإلطاحة النظام
السابق  ،وخاصة من قيادات اإلسالم السياسي  ،إضافة الى أطراف خارجية
متحالفة مع أخرى في الداخل  ،وأن بدايات النهب كانت عند سيطرة
الميلشيات المسلحة على طرابلس في أغسطس  ، 2011حيث تم نهب
ما يساوي  27مليار دوالر من المصارف والجهات الحكومية التي تعرضت
لإلقتحام والسرقة بالكامل تحت غطاء فتاوى دينية بإباحة اإلستحواذ على
تلك األموال كغنائم  ،وهو ما نتج عنه بروز عشرات األثرياء الكبار  ،بعضهم
كان عاطال عن العمل أو سجينا بتهمة جنائية أو إرهابية أو كان يعمل في
مجال الحرب البسيطة كبيع الشطائر أو إصالح األجهزة األكترونية  ،وهم من
أطلق عليهم في ما بعد صفة أثرياء الحرب  ،وأغلبهم يعيش حاليا خارج البالد
ويدير إستثمارات خاصة بمليارت الدوالرات .
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وأكد الخبير اإلقتصادي ومؤسس السوق المالية الليبية ورئيسها السابق
سليمان الشحومي أن «أرصدة المؤسسة الليبية لالستثمار تواجه حاليا
تهديدا حقيقيا من الدول الحاضنة لها من خالل إجراءات جدية يعد لها
من بعض الدول وخصوصا بريطانيا الستخدام االموال الليبية كتعويضات
» وقال إن « المبعوث األممي غسان سالمة تحدث عن قرب ضياع االموال
الليبية بالخارج بعد ان تكشف له ان لجنة العقوبات تصرفت سابقا في
اجزاء منها بدون علم الدولة الليبية وان هناك مطامع في االستيالء
عليها» وفق تعبيره.
وتابع الشحومي « كنت شخصيا قد وجهت خطابا الى سالمة وطالبته
بأن يصدر قرارا من مجلس االمن َيضمن تعديل االتفاق السياسي
ويحتوي علي ضمانات بعدم مصادرة او إستغالل االموال الليبية بالخارج
من أي دولة او جهة  ،في ظل ما تثبته تقارير لجنة العقوبات من وجود
تصرف مشبوه في االموال الليبية بالخارج دون علم المؤسسات الليبية وهذا
أمر في حاجة الي متابعة وتحديد كيف تم التصرف بأمر من لجنة العقوبات
ولماذا ولمصلحة من ؟ » .
وأردف الشحومي أن « ادارة المؤسسة الليبية لالستثمار تواصلت مع لجنة العقوبات
عبر رئيسها و كذلك فعلت وزارة الخارجية وديوان المحاسبة و لكن االنقسام السياسي
الليبي وعدم توحد ادارة المؤسسة والشكوك حول سالمة وضع االدارة الحالية يعيقان
اإلفراج عن االرصدة وعودة السيطرة عليها بالكامل للدولة الليبية وربما هناك من
يميل الي تحسين قدرة المؤسسة الليبية علي ادارة االستثمارات دون رفع التجميد عنها.
والواقع ان هذا االمر معيب وغير منطقي بعد مرور كل هذه السنوات ومادام المجتمع
الدولي يعترف بحكومة الوفاق الليبي فعليه ان يمكنها من ادارة اموالها أو أن تسند هذه
االموال الي البنك المركزي وتضاف الحتياطياته وتنتهي المشكلة من اساسها».
وبعد أن أبرز وجود جهود تبذل حاليا للسماح للمؤسسة الليبية لالستثمار بإدارة هذه
االموال بدال من تجميدها بالكامل  ،تبدو غير كافية  ،دعا الخبير الليبي حكومة الوفاق
والبرلمان والمجلس االعلي للدولة وديوان المحاسبة والبنك المركزي و المؤسسة الليبية
لالستثمار الي توحيد الجهود و السعي بقوة لحماية االموال الليبية بالخارج عبر تشكيل
خلية ازمة لمتابعتها  ،وقال « ما دامت ليبيا مسلوبة اإلرادة وأمرها اليزال خاضعا لقرارات
مجلس االمن فعلينا ان نسعى لدي أعضاء مجلس االمن لمنع أية دولة لديها ارصدة
ليبية او استثمارات  ،من مصادرتها او استغاللها من قبل المؤسسات المالية دون تحقيق
عوائد علي هذه االموال  ،والسماح بإدارتها وتعزيز حمايتها ومنع التصرف في هذه
االموال دون موافقة الدولة الليبية .و ما دامت ليبيا التزال تحت وصاية مجلس االمن ،
فإن على مبعوث االمم المتحدة وفريقه ان يطلب من مجلس االمن صراحة التنصيص
علي حماية االموال الليبية واالستثمارات بالخارج من المصادرة ومنع التصرف فيها دون
إرادة واضحة وصريحة من الحكومة الليبية وعلي األطراف الراعية للحوار االقتصادي
وهي القوى الكبرى في العالم واالطراف الليبية المشاركة فيه ان تتخذ خطوات
ملموسة في اجتماعها القادم بتونس للوقف امام ضياع االرصدة الليبية
بالخارج او إهدارها فمن باب أولي ان يركزون علي هذه المسالة الحساسة
لليبيين جميعا».
ووفق الخبير الليبي  ،فإن «الغطاء الذي يجمع مختلف االستثمارات
الليبية بالخارج والداخل هي المؤسسة الليبية لالستثمار والتي تقدر
قيمة اصولها بمبلغ  64مليار دوالر ويتبعها حوالي  550شركة وتشمل
ارصدة نقدية مجمدة تشكل حوالي  50٪من قيمة األصول والباقي
موجود في شكل استثمارات طويلة االمد في عدد من المؤسسات الليبية
ويأتي  50٪من هذه االستثمارات في شكل صناديق ومحافظ إستثمارية
تابعة للشركة الليبية لإلستثمارات الخارجية  ،والتي تقوم باالستثمار في
مختلف المجاالت وهي اقدم المؤسسات االستثمارية خارج ليبيا  ،والمحفظة
اإلستثمارية الليبية األفريقية  ،والمحفظة اإلستثمارية طويلة المدى (وشركة
اإلستثمارات النفطية  ،والصندوق الليبي لالستثمار الداخلي والتطوير  ،اما النصف
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االخر فتديره المؤسسة ذاتها وهو عبارة عن ارصدة نقدية و ودائع لدى بنوك
اجنبية واستثمارات في سندات وادوات استثمارية ذات عوائد ثابتة،
غير أن المؤسسة الليبية لالستثمار تواجه صعوبات في ادارة هذه
االرصدة بسبب استمرار الحظر الدولي عليها .اما البنك المركزي الليبي
والذي لديه احتياطيات من النقد االجنبي والذهب واالستثمارات الدولية،
كانت تقدر بحوالي  150مليار دوالر نهاية عام  ، 2013وب 80مليار دوالر
في العام  ، 2015وتشمل االحتياطيات واالصول بالخارج أصول المصرف
الليبي الخارجي وتقدر بنحو  22.5مليار دوالر ،وبحساب بسيط فان
ليبيا كانت لديها استثمارات واحتياطات قدرت بحوالي  170مليار دوالر
بنهاية عام  2014بعد أن كانت كانت تقدر بحوالي  197مليار في نهاية
عام . 2013
وقد تسبب تنازع حكومتي طرابلس والمنطقة الشرقية على البنك
المركزي و المؤسسة الليبية لالستثمار في إرباك الوضع المالي في البالد
والقضاء الدولي الذي عرضت عليه قضايا تتعلق ذات صلة باإلستثمارات
واألموال المجمدة ،وكان سببا في تعطل العديد من القرارات الهامة والمصيرية
باالضافة الي احجام العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن التعامل مع طرفي
الصراع الي حين وضوح الرؤية وقيام حكومة موحدة في ليبيا.
وقد إستغلت بعض الدول حالة التخبط والتردي هذه ،بالسيطرة علي بعض
االستثمارات وتاميمها  ،كما أسالت االموال الليبية لعاب بعض الحذاق وتمكن البعض
من إقناع بعض السياسيين المسؤولين عن ادارة البالد بعد  2011بتشكيل لجان بحجة
البحث عن االموال الليبية المهربة للخارج وتحصيلها مقابل عموالت  ،لكن لم يتم تسجيل
أية نتائج إيجابية في هذا اإلتجاه .
وفي ذات السياق  ،أعرب برلمانيون وخبراء ليبيون  ،عن رفضهم الشديد العتزام
مجلس اللوردات البريطاني ،الموافقة على إقرار تشريع يقضي باالستفادة من أرصدة
ليبية مجمدة في لندن لتعويض ضحايا هجمات الجيش األيرلندي ،الذي تتهم ليبيا
بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي ،وطالبوا جميع األطراف المسؤولة في البالد
بضرورة «استرداد تلك األموال الليبية المجمدة قبل ضياعها» ،حيث أوضح عضو مجلس
النواب عصام الجهاني ،في تصريحات صحافية ،أن ليبيا بعد أحداث  17فبراير ،2011
«دخلت في متاهة ال تزال تعاني منها إلى اآلن ،وهناك بعض الدول تريد بقاء البالد في
حالة فوضى كي ال تستطيع الدفاع عن قضايا ليبيا ،أو تستعيد أموالها في الخارج» ،الفتا
يسمها – تستهدف تنصيب حكومة ضعيفة كي يسهل
إلى أن «بعض تلك الدول التي لم
ّ
التحكم فيها من الخارج ،وبالتالي ال تقوى على استرداد تلك األرصدة» ،مبرزاً أن «كل دولة
لديها أموال ليبية تريد أخذ جزء من الكعكة بمزاعم مختلفة» ،مشددا على أن «األموال
الليبية ال بد أن تعود إلى الدولة حتم ًا».
هذا وأعيد فتح ملف تعويضات ضحايا الجيش اآليرلندي ،عقب نشر صحيفة «ذي
إندبندنت» البريطانية مؤخرا ،معطيات مفادها أن مجلس اللوردات يقترب من
إقرار تشريع إلنشاء صندوق تعويضات ألسر البريطانيين ضحايا هجمات
الجيش الجمهوري ،تؤخذ من أصول ليبيا المجمدة في بريطانيا ،والتي تقدر
بـ  9.5مليار إسترليني.
السيادي الليبي الذي يبلغ رأسماله  67مليار دوالر ثاني
و ُيعد الصندوق ّ
أكبر صندوق في أفريقيا ويحتل المرتبة الـ 20على مستوى العالم حيث
يأتي  40٪من هذه استثمارات الصندوق في شكل محافظ إستثمارية
تابعة له.
كما طرحت تقارير دولية قضية في غاية األهمية  ،وهي التالعب
بفوائض األموال الليبية المجمدة في بنوك الغرب  ،وفي هذا اإلطار
كشفت صحيفة “بوليتيكو” األمريكية أن ماليين الدوالرات من الفوائد
المستحقة على األموال الليبية تتسرب إلى مستفيدين مجهولين بالرغم من
الحظر األممي على استخدامها ،وأبرزت أن حوالي  16مليار يورو من األصول
الليبية في بلجيكا  ،تنتج عنها تدفقات كبيرة ومنتظمة من أرباح األسهم ودخل
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السندات ومدفوعات الفائدة ،غير أن الوثائق القانونية والبيانات المصرفية
ورسائل البريد اإللكتروني وعشرات المقابالت أثبتت وجود ثغرة في
النظام األممي الذي يسيطر على هذه األموال ،ما يجعل مدفوعات الفائدة
تتدفق من الحسابات المجمدة في بروكسل إلى الحسابات المصرفية
في دول أخرى على مدى السنوات األخيرة.
وتذهب الفائدة إلى حسابات تابعة للهيئة الليبية لالستثمار ،وهي
الصندوق السيادي للبالد ،الذي تأسس في عام  2006الستثمار
الثروة النفطية.
وأوضح التقرير إنه ليس من الواضح من الذي يدير هيئة
االستثمار أو من يحصل على أي من األموال المرسلة إلى
حساباتها ،من ّبها إلى وجود صراع على تبعية الهيئة بين حكومتي
الوفاق والمؤقتة إلى جانب انقسام وصراع على قيادة الهيئة
في طرابلس حول الشرعية بين فصيلين متنازعين ،وبعد أن تم
االتصال بمحامين ومستشارين وقياديين سابقين وحاليين ،لم يؤكد
أيٌّ منهم أين تذهب هذه الفوائد.
وقد أقرت الحكومات األوروبية في أكتوبر  2011أن التجميد ينطبق على
علما بأن األموال الليبية موجودة في  4حسابات
األصول وليس على الفوائد ً
مصرفية على األقل تديرها مؤسسة “يوروكلير” المالية في بروكسل.
وحصلت الصحيفة على نسخ من بيانات يوروكلير لعام  2013ب ّينت زيادة في األموال
المجمدة المستثمرة في االسهم قبل  2011الى  %14مليار يورو ،وشملت تلك المخزونات
حيازات في شركات إيطالية كبيرة ،مثل :شركة إيني العمالقة للنفط ،وشركة ونيكريديت
وشركة فين ميكانيكا الهندسية ،وغيرها.
في األثناء إتجه عدد من الدول اإلفريقية الى تأميم إصول وحسابات عدد من
اإلستثمارات الليبية  ،حيث سبق أن أصدرت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بيانا بشأن
قرار الحكومة األوغندية الذي تم بموجبه تأميم شركة أوغندا لإلتصاالت المشتركة بين
ليبيا وأوغندا أعربت فيه عن بالغ قلقها من هذا الموقف  ،مشيرة إلى عدم وجود أي سند
قانوني لقرار حكومة أوغندا وتعارضه مع أحكام القانون الدولي التي تؤكد على إحترام
المواثيق واإلتفاقيات المبرمة بين الدول السيما في ظل إمتالك ليبيا لحصة األسد في
هذه الشركة ولمرورها بمرحلة إنتقالية صعبة نتيجة األزمة السياسية واألمنية التي تمر
بها البالد في الوقت الراهن وهو ما ال يبرر صدور مثل هذا القرار.
وكانت السفارة الليبية في كمباال أعلنت أن الحكومة األوغندية قررت رسمي ًا ،مصادرة
شركة أوغندا لالتصاالت ،وهي إحدى االستثمارات الليبية في هذه الدولة األفريقية حيث
تملك الشركة الليبية للبريد واالتصاالت عن طريق شركتها «إيكوم» نسبة  69%من
أسهمها ،بينما تملك الحكومة األوغندية نسبة 31%فقط ،
كما قامت الحكومة األوغندية بتجميد مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء واإلسكان
والتي تبلغ مساهمة ليبيا فيها .49%
وقالت إدارة الشركة الليبية لالستثمارات اإلفريقية “اليكو” أن لديها ما يقارب 23
شركة في  18دولة أفريقية ،مبدية أسفها لصدور حكم قضائي من القضاء الرواندي
بتصفية شركة “سبروتيل” الشركة الرواندية الليبية لتنمية وتطوير الفنادق المحدودة
ونسبة مساهمة ليبيا فيها  60%وقرار تأميم فندق  2فبراير بالتوجو ،رغم أن نسبة
مساهمة ليبيا فيه .100%
كما أوضح التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام  2016أن شركة “سولي إنفست”
في تشاد نسبة مساهمة ليبيا فيها  51%هي أيض ًا مجمدة منذ فترة ،ويرفض الشريك
التشادي التواصل مع إدارة اليكو.
و تعاني شركة “اليكو غامبيا” من مشكلة وضع اليد من قبل الحكومة الغامبية نسبة
مساهمة ليبيا فيها  100%فيما لم يتمكن مجلس إدارة شركة فندق “بحاري بيتش
المحدودة” في تنزانيا من أداء مهامه ،رغم أن نسبة مساهمة ليبيا فيها  100%بحسب
التقرير أيض ًا.
ونوه التقرير إلى أن الحكومة األوغندية قامت بتجميد مجلس إدارة الشركة الوطنية
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ج ّدد مندوب ليبيا في مجلس
االمن صالح المجربي مناشدة
المجلس بحماية األصــول
الليبية المجمدة ووقــف
الخسائر التي تتعرض لها
االمــوال الليبية نتيجة عدم
السماح بإدارتها ،وقــال أن
البنوك الدولية تبدد األموال
الليبية وهي أمــوال األجيال
القادمة ،خاصة وأن الهدف من
تجميدها هو حمايتها ،لكن ما
يحدث االن هو تبديد لها.
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للبناء واإلسكان والتي تبلغ مساهمة ليبيا فيها .49%
كما أعلنت ساحل العاج عن تأميم ثالث شركات للهاتف المحمول بينها شركة «غرين
ستريم» المملوكة للمؤسسة الليبية لالسثمار  ،كما تم تأميم شركات ليبية في زامبيا
وتنزانيا والنيجر والغابون التي «انفردت هي األخرى» بالشركة الليبية «ليبيا جرين»
لالتصاالت الثابتة والمحمولة.
بالمقابل  ،أصدرت المحكمة العليا في لندن ،حكمها في الدعوى القضائية التي رفعتها
المؤسسة الليبية لالستثمار ضد حكومة زامبيا إلعالنها تأميم شركة «زامتل» ،التي تمتلك
ليبيا  75%من أسهمها ،بينما تمتلك زامبيا  25%فقط.
وقضت المحكمة بإلزام زامبيا بتعويض ليبيا بمبلغ  380مليون دوالر مقابل إعالن
تأميم شركة «زامتل» ،وهي شركة االتصاالت الوطنية في زامبيا ،وذلك بحسب ما ورد
بموقع «لوساكا تايمز» الزامبي
وكان الرئيس الزامبي مايكل ساتا ،أعلن عن تأميم  75%من أسهم شركة «زامتل»
اشترتها شركة «غرين نتوورك» ،وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة االستثمار الليبية،
مقابل  257مليون دوالر في اتفاق خصخصة العام .2010
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني ،إنّ دولة ساوتومي
وبرنسيب الواقعة في خليج غينيا اإلستوائية غرب أفريقيا ،وافقت على إعادة استشمارات
ليبية كانت قد أممتها في وقت سابق ،إلى الدولة الليبية،
وأوضح المكتب اإلعالمي لوزارة الخارجية في طرابلس ،أن رئيس وزراء ساوتومي
وبرنسيب بياتريس تروفادا ،أكد خالل اجتماعه مع المفوض بوزارة الخارجية والتعاون
الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة« ،موافقة بالده على إرجاع
االستثمارات الليبية في بالده إلى ليبيا بعد أن تم وضع اليد عليها في السابق».
وأشار رئيس وزراء ساوتومي وبرنسيب بياتريس تروفادا إلى أن من ضمن االستثمارات
الليبية في بالده «مزرعة البن والمصنع الخاص بتجهيز اإلنتاج للتسويق ومصنع إنتاج
المياه المعدنية».
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سبع سنوات من التمدد
شريف الزيتوني
لم تكن ليبيا قبل العام  2011في موقع ج ّيد على مؤشرات الفساد التي تصدرها
المراكز وهيئات البحوث العالمية ،حتى ما قبل « 17فبراير» كانت هناك تجاوزات كثيرة
في عدد من المجاالت االقتصادية كان التعامل الرسمي معها مهادنا .لكن ما يمكن أن
نسميه «الطامة الكبرى» في ليبيا بدأ بعد أحداث  ،2011بعد غياب تام لسيطرة الدولة
ّ
ودخول ليبيا في مرحلة جديدة من سيطرة المليشيات والتي أول ما وضعت أمام أعينها
مقدرات البالد المالية والنفطية لتبدأ مرحلة ممنهجة من الفساد جعلها في أسوأ ساللم
الفساد في العالم.
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تقدم صورة واضحة
تقدمها سنويا منظمة الشفافية الدولية ّ
المؤشرات التي ّ
عن حالة كل دولة في خرائط البحث سواء كانت األكثر إيجابية من ناحية مكافحة
الفساد أو األكثر سلبية أو سوداوية في التعامل مع تلك الظاهرة .ومن سوء حظ
ليبيا أنها كانت ضمن الصنف الثاني الذي يعيش اليوم المرحلة األصعب في عالقة بملف
الفساد في كل مناحيه.
العام  ،2011وفي آخر تصنيف أصدرته منظمة الشفافية الدولية عن الفساد كانت ليبيا
تحتل المرتبة  146من بين حوالي  180دولة .بالتأكيد كان ترتيبا سيئا يب ّين أن خلال
ما موجود حتى في تلك الفترة .الشعار الذي رفعه 'الثوار» كان في األصل مقاومة مظاهر
الفساد التي زعموا أنها مستفحلة في عهد القذافي ،لكن بمجرد سقوط النظام دخلت ليبيا
في مرحلة فوضى لم تعرفها في تاريخها الحديث حيث انتشر الفساد في كل المجاالت
وبطرق غير مسبوقة ،فتدحرجت البالد في العام  2012إلى المرتبة  171عالميا أي ثماني
مراتب فقط على أسوأ دولة في مؤشرات الفساد.
بين العام  2012و 2017تاريخ آخر مؤشر تصدره المنظمة المذكورة لم تخرج ليبيا عن
العشرين دولة األكثر فسادا في العالم ،بل كانت في أغلب هذه السنوات في العشر مراتب
تمهد
مجرد خدعة ّ
األخيرة ما يعطي دليال واضحا أن الشعارات التي رفعت في  ،2011كانت ّ
لمرحلة تالية أعقد وأصعب كان للمليشيات والفوضى اإلدارية والسياسية دور فيها.
على المستوى اإلداري تسبب الفساد
في استنزاف أموال الدولة في مسالك غير
معروفة أو غير مدروسة حيث تمت مضاعفة
مراكز التوظيف الحكومي فوق حاجة
وطاقة الدولة وميزانياتها بل إن مصادر
رقابة داخلية أكدت أن أكثر من  100ألف
موظف حكومي يتمتعون بتوظيف مزدوج
حيث استغلوا الحالة التي عليها الدولة
لربط عالقات خاصة تمكنهم من توفير
عائدات إضافية دون مراعاة وضعية البالد
االقتصادية وكان المصرف المركزي في
إحصائيات قدمها خالل السنوات األخيرة
قد أكد أن تلك العمليات تسببت في إرهاق
الميزانية العامة للدولة التي تدفع سنويا ما
يتجاوز  5مليار دوالر رواتب حكومية تقليص
قيمة االحتياطي المالي دون  30مليار دوالر
بعد أن كان قبل سقوط النظام يتجاوز
 150مليار دوالر .وفي خطوة لمقاومة تلك
الظاهرة قالت هيئة الرقابة المالية بداية مع العام الماضي  2017إنها اتخذت قرار بسحب
 100ألف وظيفة بعد ثبوت تعاطي ألصحابها لعمل مزدوج.
األموال الليبية ليست بعيدة عن ظاهرة الفساد ،آخرها ما تم الكشف عنه في يوليو من
العام الماضي في سابقة خطيرة لم يتوقعها الليبيون وال حتى غيرهم .شبكة من مهربي
األموال حاولت تهريب مبالغ ضخمة من البنين إلى السودان ومن خاللها كانت النية متجهة
إلدخالها إلى ليبيا بطرق غير شرعية .تلك األموال تب ّين أنها عبارة عن مخزونات وضعها
النظام الليبي السابق في عدد من الدول اإلفريقية بغاية استغاللها في أوقات األزمات .لكن
تلك الشبكة تفطنت إليها وبدأت في التخطيط لتهريبها قبل أن يتم اكتشافها عبر شخص
سوري مقيم في بنين أين اتصل بمسؤولين ليبيين لمعرفة المسألة.
لكن بالعودة إلى العام  2011نكتشف بداية التعالعب الحقيقي باألموال الليبية حيث
ذكرت مصادر إعالمية أن خزينة الدولة كانت تحوي إلى لحظة سقوط النظام مبالغ كبيرة
وبالتالي كانت عملية التصرف غير مدروسة بل تلحقها شبهات فساد كبيرة ،حيث تشير
أخبار إلى إحدى الشخصيات الهامة في المجلس االنتقالي تلقت بموافقة شخصية من
تقدر ب 238ألف دوالر بهدف توزيعها على بعض المسلحين
مصطفى عبدالجليل ،مبالغ ّ
الذي شاركوا في «الثورة» لكن ذلك لم يحصل واختفت تلك األموال وبعد التثبت تب ّين أن
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عملية توزيعها لم تتم وفق الصيغ القانونية.
مظاهر الفساد المالي تواصلت خالل كامل سنوات ما بعد « 17فبراير» حيث تؤ ّكد مصادر
الرقابة أن عملية كبرى تمت سنة  2012من خالل المؤسسة الليبية لالستثمار فقدت من
رصيدها في لبنان مبلغ  2.15مليار دوالر كان من المفترض إلى تصل إلى مصرف ليبيا
المركزي لكن تلك األموال لم تدخل ما يؤ ّكد وقوع شبهة فساد كبرى يتحمل مسؤوليتهم
رأسا مصطفي عبدالجليل باعتباره على علم بالعملية ولم يتعامل مع األمر بالشكل
المطلوب.
ربما هو أكثر القطاعات فسادا
النفط الليبي لم يسلم بدوره من عمليات الفساد ،بل ّ
باعتباره يو ّفر عائدات مالية كبرى ويمثل  95بالمئة تقريبا من العائدات العامة للدولة.
الفساد فيه ينقسم إلى قسمين؛ األول هو سوء التصرف في األموال التي يوفرها وتك ّون
أنواع من اللوبيات التي تتعامل معه كنوع من الملكية الخاصة التي تعطي الحق في نيل
امتيازاتها .والقسم الثاني هو تشكل شبكات تهريب متعددة الجنسيات تستغل عامل
الفوضى للقيام بعملياتها عبر البحر والبر جنوبا وغربا ،حيث تعتبر مالطا بوابة رئيسية
لتجارة النفط الليبي المهرب عبر البحر المتوسط ،في حين تمثل المناطق الحدودية مع
تونس ومع الجنوب الليبي البوابات الرئيسية البرية في عالقة بمسالك التهريب .وفي هذا
اإلطار تكلفت إحدى المحاكم البريطانية في أكتوبر  2017بملف فساد يخص تهريب النفط
الليبي عبر المتوسط متورطة فيه شخصيات من ليبيا ومالطا ومصر من خالل تهريب كمية
من المحروقات بما قيمته  35مليون دوالر من مصفاة الزاوية تم توجيهها إلى دول أوروبية
عدة األمر الذي يفتح تساؤال حول تورط رسمي غربي في مثل هذه العمليات.
الفساد ظاهرة تضرب كل دول العالم تقريبا مع اختالف درجات تأثيره ،لكن ليبيا كجزء
من الدول التي مرت بتحوالت سياسية وأمنية كبرى منذ العام  ،2011كان من الدول األكثر
تضررا من التجاوزات المالية واالقتصادية وما تم ذكره هو جزء بسيط من عمليات كبرى
تقع ربما بتواطؤ من رؤوس كبيرة له منافع من تواصل البالد على وضع الفوضى لتواصل
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حسين مفتاح-بوابة افريقيا اإلخبارية
لم تكن المتغيرات التي شهدتها ليبيا عقب أحداث فبراير  2011وقفا على الجوانب السياسية،
واالقتصادية للبالد ،وإن كانت هي األبرز ،واألكثر تأثيرا وتأثرا ،فقد كان الجانب االجتماعي هو اآلخر
تحت طائلة التأثير والتغير ،ولعل البنية االجتماعية الخاصة بالمجتمع الليبي ،والتي تتميز بطابعها
وتركيبتها المتداخلة والمتماسكة والفاعلة ،فاقمت من التأثير في بعض الجوانب ،وقد تكون حدت
منه في جوانب أخرى ،فهي بمثابة طوق نجاة في واجهتها اإليجابية ،أو معول هدم في واجهتها السلبية.
تتميز تركيبة المجتمع في ليبيا ببنائها القبلي والعائلي المحافظ ،فال تكاد تجد مواطنا ليبيا إال ويرجع
إلى إحدى القبائل ،أو العشائر التي تكون في مجملها خارطة سكان البالد ،وهذا ما جعل من القوانين
والنظم الرسمية يتراجع دورها وتقل فاعليتها أمام سطوة التقاليد واألعراف ،فالعرف في ليبيا في كثير
من القضايا يتجاوز القوانين ،وليس الوضعية فقط بل يتطاول أيضا في بعض األحيان على التعاليم
الدينية ،عندما يصبح «قانون العيب» أكثر تأثيرا من «الحالل والحرام» في المعامالت ،والتفاعالت بين
أبناء المجتمع.
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واليوم وبعد ما شهدته البالد من انفالت أمني ،وغياب شبه كامل لمؤسسات
الدولة الضبطية ،بدت تظهر على السطح العديد من الظواهر والتي من أبرزها
ظاهرة الفساد الذي وإن كان ليس جديدا وال مرتبطا بما مرت به البالد بعد أحداث
 ،2011ولكن المناخ الذي ساد والظروف التي تعيشها ليبيا جاءت بمثابة العامل
المساعد ،بل والبوتقة األنسب لخلق البيئة المناسبة لجمع أركان المعادلة والشروط
الموضوعية الالزمة لنمو هذه الظاهرة ،وتفاقمها واتساع انتشارها ،بالنظر لوجود
األسباب وغياب الضوابط والموانع ،حيث تمكنت شريحة كبيرة من الشباب السيما
صغار السن منهم من الوصول إلى الممتلكات العامة والخاصة ،واالستيالء عليها،
في الوقت الذي غاب فيه ما يمنع أو يحول دون ذلك ،نظرا النهيار المنظومة األمنية
والضبطية بمختلف أنواعها وصورها.
وترتبط األسباب التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الفساد ببعضها بمتغيرات قوية
ومتبادلة ،وتظهر أثارها في النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية مثل توظيف
االنتماءات العائلية والعشائرية والقبلية في التعامل الرسمي من خالل الضغط على
الموظفين البيروقراطيين والسياسيين لتحقيق مزايا ومكاسب دون وجه حق ،وعدم
االهتمام بالملكية العامة ،وإباحتها تحت شرعية جوفاء ،وهو ما يؤدي بالضرورة
إلى تغير إدراك أفراد المجتمع للعدالة والمساواة االجتماعية والكفاءة على المدى
الطويل ،ألنه بمرور الوقت يسود االعتقاد لدى أفراد المجتمع بأن الفساد يؤدي إلى
مكاسب مادية عالية فإن سرعة انتشار هذا االعتقاد يؤدي إلى حالة من التسابق على
االقتداء بالمفسدين والبحث عن طرق وأساليب جديدة للكسب غير المشروع ما
يؤدي إلى ابتعاد أفراد المجتمع عن قيمهم األخالقية وتتغير المثل العليا ،وتستبدل
السلوكيات الحميدة بأخرى قد تصبح غير أخالقية.
في الحالة الليبية وأن غابت الدراسات المتخصصة التي يفترض أن تعمل على
قياس مثل هذه الظواهر ،ومن بين أسباب ذلك ظاهرة الفساد نفسها ،التي وصل
انتشارها وارتفعت سطوتها وبلغ نفوذها لمنع تقييمها وغيرها من الظواهر ،إال أن
ما ترتب عن انتشار الفساد من آثار طال مختلف نواحي الحياة ،بل فاقم وساهم في
تردي األوضاع ،وضاعف من األزمات المختلفة والتي من بينها األزمة االجتماعية
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التي بدأت تظهر إلى جانب األزمات السياسية واالقتصادية التي تنال االهتمام
محليا ودوليا ،والتي تؤكد دراسة نوه إليها الكاتب التونسي عائد عميرة ،في دراسة
نشرها السنة الماضية ،والتي يقول فيها أن األزمة االجتماعية التي تعيشها ليبيا
منذ سبع سنوات تزداد حدتها مع الزمن لتمس معظم الليبيين ،وفي معظم المدن
والمناطق ،حتى وصل األمر باألمم المتحدة للتحذير من أزمة إنسانية يمكن أن
تحصل هناك إذا تواصل األمر كما هو عليه اآلن ،وهو المنتظر.
وتناول الكاتب ما توصلت إليه وكالة األمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» ،من
نتائج ،مفادها ،أن الصراع المستمر وانهيار االقتصاد أثرا على أكثر من نصف
مليون طفل ،وجعلهم في حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية في ليبيا ،حيث بلغ عدد
األطفال الذين يحتاجون هذه المساعدات اإلنسانية أكثر من  550ألف.
وتؤكد تقارير إعالمية مختلفة محلية ودولية أن عددا من المنظمات اإلقليمية
التابعة لبعض الدول التي لديها مصالح في ليبيا ،تمكنت من اختراق النسيج
االجتماعي الليبي ،باستمالة بعض القيادات االجتماعية ،وتجنيد بعضها اآلخر
لتنفيذ مخططات ،وخدمة أجندات خارجية ،وبعضها تتم بدفع مبالغ مالية نقدية
بدعوى تنمية بعض المناطق ،أو العمل على الحد من بعض الظواهر ،كما في
بعض المناطق التي تمر بها طرق المهاجرين غير الشرعيين ،والتي تتهم فيها
عدة دول بما فيها دول أوروبية ،وإن كانت هذه التقارير لم تثبت بشكل موثق ،إال
أن المؤشرات والقرائن ال تستبعد ذلك السيما أنها تزامنت مع تقارير وتصريحات
لمسؤولين «طليان» تفيد بنجاح «سياساتهم» وتعاونهم مع أطراف ليبية في الحد
من تدفق المهاجرين إلى أوروبا ،إلى جانب ذلك أشارت معلومات إلى ضلوع بعض
المسؤولين والقيادات االجتماعية في عالقات مشبوهة ،وتلقي أموال من بعض
الدول وبعضها متورط في تمويل ودعم منظمات إرهابية ،وهذا ما ترتب عليه
تفاقم األزمة االجتماعية ،وتحول العامل االجتماعي من عامل حل إلى أداة وركن من
أركان األزمة التي تعيشها البالد.
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«يونيسيف» :الصراع المستمر
وانهيار االقتصاد أثــرا على
أكثر من نصف مليون طفل،
وجعلهم في حاجة ماسة
لــلــمــســاعــدات اإلنسانية
فــي ليبيا ،حيث بلغ عدد
األطفال الذين يحتاجون هذه
المساعدات اإلنسانية أكثر من
 550ألفا.

