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مشاكل وتحديات
االستثمارات الليبية في الخارج..

عبدالباسط غبارة

جميع  يجمع  الذي  الغطاء  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  تعــد 
االستثمارات الليبية بالخارج والداخل، وتقدر قيمة أصولها بنحو 
شركة   550 نحو  ويتبعها   ،2015 العام  بنهاية  دوالر  مليار   68
وتشمل أرصدة نقدية مجمدة تشكل نحو 50% من قيمة األصول 
من  عدد  في  األمد  طويلة  استثمارات  شكل  في  موجود  والباقي 
المؤسسات الليبية، ويأتي 50% من هذه االستثمارات في شكل 
صناديق ومحافظ استثمارية، أما النصف اآلخر فتديره المؤسسة 
بنفسها وهو عبارة عن أرصدة نقدية وودائع لدي بنوك أجنبية 

واستثمارات في سندات وأدوات استثمارية ذات عوائد ثابتة.

بحسب بيانات ديوان 
المحاسبة وهيئة الرقابة 
اإلدارية، بلغ إجمالي 
االستثمارات الليبية في 
الخارج 196.7 مليار دوالر حتى 
نهاية سبتمبر/أيلول 2013.



3 الخميس  29  نوفمبر 2018             العدد: 56 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

وحسب بيانات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة اإلدارية، بلغ إجمالي االستثمارات الليبية 
في الخارج 255.8 مليار دينار أي مايعادل 196.7 مليار دوالر أمريكي حتى نهاية سبتمبر/

أيلول 2013.وتوجه االستثمارات واألموال الليبية في الخارج على غرار نظيرتها العربية نحو 
قطاع العقارات والخدمات كاالتصاالت والطاقة والمناجم، فحوالي %80 منها مستثمر في 
هذا القطاع، و%9 في قطاع الصناعة، والباقي في قطاع الزراعة. إلى جانب االستثمارات 

المختلفة بأسواق المال وسندات الخزانة.
لألوضاع  ونتيجة  مصيرها،  حول  يدور  التساؤل  يزال  ال  الضخمة  األموال  هذه  أن  غير 
من  كبير  قدر  يشوبها  القضية  هذه  تزال  ال  البالد،  تشهدها  التي  واألمنية  السياسية 
والذي   ،1970 رقم  القرار  الدولي  األمن  مجلس  أصدر   ،2011 فبراير   26 الغموض.ففي 
تم بموجبه تجميد جميع األموال واألصول المالية والموارد االقتصادية الليبية في أراضي 
الدول األعضاء باألمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، بقيت السلطات الليبية تخوض معركة 

حامية السترداد هذه األموال.

انقسامات

انعكس االنقسام السياسي، الذي تشهده ليبيا، على مؤسسات الدولة االستثمارية، ولم 
تكن المؤسسة الليبية لالستثمار بمعزل عن هذا االنقسام، فمع وجود حكومتين، تحولت 
الليبية لالستثمار إلى مؤسستين، إحداهما في طرابلس برئاسة عبد المجيد  المؤسسة 

في  فركاش  فوزي  برئاسة  واألخرى  بريش 
طبرق.

المجلس  أصدر   ،2016 أغسطس  وفي 
فائز  برئاسة  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
السراج، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، 
قرارا بتشكيل لجنة تسييرية جديدة إلدارة 
عبد  المؤسسة،  رئيسي  المؤسسة.لكن 
فركاش،  عمران  وفوزي  بريش،  المجيد 
أصدرا بيانًا مشتركًا، عبرا فيه عن رفضهما 

لقرار المجلس الرئاسي.
الدائرة  أصدرت   ،2017 يناير  وفي 

تشهده  الذي  السياسي،  االنقسام  انعكس 
لالستثمارالتي  الليبية  المؤسسة  على  ليبيا، 
تحولت إلى مؤسستين، إحداهما في طرابلس 

واألخرى في طبرق.
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استئناف  بمحكمة  الثانية  اإلدارية 
طرابلس حكما بوقف قرار المجلس 
لإلشراف  تسييرية  لجنة  بتشكيل  الرئاسي 
وذلك  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  على 
المجيد  عبد  من  المرفوع  الطعن  بعد 
مخالفا  جاء  كونه  الرئاسي  قرار  في  بريش 

للقوانين والتشريعات النافذة.
كانت  اإلنقسامات،  هذه  ظل  وفي 
الدولة  مؤسسات  قبل  من  محاوالت  هناك 
الموجودة  األموال  الستعادة  التشريعية 
الوطني  المجلس  أصدر  فقد  بالخارج، 
الوطني  المؤتمر  بعده  ومن  االنتقالي، 
الحالي  النواب  ومجلس  السابق،  العام 
للبحث  فنية  لجان  تشكيل  بشأن  قرارات 
مبالغ  لها  وخصص  المهربة،  األموال  عن 
ضخمة، تصل بعضها إلى 10 في المئة من 

قيمة األموال المحصلة.
لديوان  السابقة  التقارير  وحسب 

المحاسبة فإن معظم استثمارات المؤسسة تتكبد خسائر وأصبح رأس مالها يتآكل ومنها 
ماحقق أرباحًا ال تتناسب مع حجم رأس المال وأن عدم وجود سياسات تحوط وإدارة مخاطر 
معتمدة لدى العديد من الشركات التابعة للمؤسسة او عدم وجود دراية وقدرة على تنفيذ 
تلك السياسات سبب تراكمًا للخسائر في تلك الشركات وتراكم ديونها. كما أوضحت تلك 
التقارير عدم تحقيق الصناديق والمحافظ االستثمارية ألغراضها التي نصت عليها قرارات 
إنشائها ولم تتمكن من توظيف األموال التي ضخت في رؤوس أموالها بالكيفية المطلوبة.

وفي مارس 2016، تقدم مبعوث ليبيا لألمم المتحدة برسالة إلى مجلس األمن الدولي، 
يطلب فيها وقف تراجع قيمة أموال المؤسسة الليبية لالستثمار بسبب سوء اإلدارة.إال أن 
مسألة إستمرار اإلنقسامات في ليبيا كانت دائما السبب وراء فشل رفع العقوبات، التي نص 

عليها قراري مجلس األمن 1970، و1973.

سوء إدارة

هذه االنقسامات، جعلت المؤسسة الليبية لالستثمار التي تدير مليارات الدوالرات في 
خالل  من  طرابلس،  العاصمة  في  المتحكمة  المسلحة  الجماعات  لتدخل  عرضة  الخارج، 
سبتمبر  شهر  ليبيا،  حول  أممي  تقرير  كشفه  لما  وفقا  بالقّوة،  تفرض  التي  التعيينات 
انتهاكات صارخة  المتحدة، وجود  األمم  بليبيا في  المعني  الخبراء  الماضي.وأوضح فريق 
لحقوق اإلنسان واختالسات مالية ضخمة، وذلك بسبب تزايد تأثير المجموعات المسلحة 

على مؤسسات الدولة الليبية في إطار سعيها إلى تعزيز مصالحها المالية ونفوذها.
وكشف التقرير، عن تدخل »كتيبة النواصي« في أنشطة المؤسسة الليبية لالستثمار، التي 

الكتيبة  مرشحي  أحد  تعيين  على  أجبرت 
»ثوار  كتيبة  فرضت  بينما  المؤسسة،  في 
مناطق  إلى  المؤسسة  مقر  نقل  طرابلس« 
السياحية  بالمدينة  وبالتحديد  نفوذها 
تسّير  كانت  بعدما  طرابلس،  بالعاصمة 
تحت  الواقع  طرابلس  ببرج  مقرها  من 

سيطرة »كتيبة النواصي«.
النائب  أكد  لـ«العربية.نت«،  تصريح  وفي 
بالبرلمان علي التكبالي، أن »عدم االستقرار 
اإلداري لها وتدخل الجماعات المسلحة في 
توجيه أنشطتها، وتسّلل قادة الميليشيات 

تحديات  الخارج،  في  الليبية  االستثمارات  تواجه 
التبديد  من  عليها  المحافظة  أبرزها  لعل  كبرى 
والنهب، وقرار مجلس األمن القاضي بتجميدها، 

أي منع التصرف فيها، يتم خرقه.
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إلى الوظائف العليا بالبالد، إلى جانب الغموض الذي يشوب قيمة األرصدة الليبية 
المؤسسة  أرصدة  إلى  الوصول  السهل  من  تجعل  عوامل  الخارج،  في  المجمدة 
واالستفادة منها، خاصة في ظل عدم وجود آلية رقابية عليها بسبب االنقسام المؤسساتي 

الذي تعيشه البالد«.
ومثل تضارب بيانات المؤسسة الليبية لالستثمار، مؤخرا، للرد على ما تردد في تقارير 
وسائل اإلعالم البلجيكية، بشأن سحب مبالغ من فوائد األموال الليبية المجّمدة في بلجيكا، 
استخدامها  المتحدة، مصدرشكوك بشأن فرضية سوء  باألمم  العقوبات  نظام  بموجب 

في ليبيا أو اختالسها.
ماوصفتها  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  نفت  الحالي،  نوفمبر  مطلع  لها  بيان  ففي 
بـ«اإلدعاءات« بشأن مخالفات مزعومة مؤكدة عدم وجود دليل على اإلطالق بأن أي أموال 
قد أُستخدمت لتمويل الجماعات المسلحة، كما أن تقرير األمم المتحدة المفصل األخير 
وفقًا   ، لالستثمار  الليبية  المؤسسة  قبل  من  العقوبات  لنظام  خرق  أي  حدوث  يستنتج  لم 

للبيان. 
عقب ذلك، أقّرت المؤسسة الليبية لالستثمار، في بيان نشر في 11 نوفمبر، أنها استلمت 
فوائد األموال الليبية المجّمدة في البنوك البلجيكية حتى نهاية شهر أكتوبر 2017، لكنها 
اعترفت أنها ال تعلم مصير هذه األموال والجهات التي استفادت منها.جاء ذلك ردا على 
العوائد  فوائد  بروكسيل،  في  كلير«  »يورو  مصرف  بتحويل  رسمية  بصفة  بلجيكا  اعتراف 
والبحرين  لوكسمبورغ  في  بنوك  حسابات  إلى  بلجيكية،  مصارف   4 في  المجمدة  الليبية 

وبريطانيا.
وعادت المؤسسة، لتؤكد إنها لم ترصد 
فوائد  استخدام  إساءة  حاالت  من  حالة  أّي 
األموال المجمدة لدى مصرف »يوروكيلير« 
في  اختفائها.وأوضحت،  أو  البلجيكي 
»بعد  أنه  نوفمبر،   23 الجمعة  مساء  بيان 
فريق  بهما  قام  الذي  والتدقيق  الفحص 
والخزينة  المالية  بشؤون  المختصين  من 
في المؤسسة، تبين أنه منذ تعيين مجلس 
اإلدارة الحالي في يوليو من العام الماضي، 
لم تقع أي إساءة الستخدام أموال المؤسسة 

خالل هذه الفترة.
وأضافت، أن التحقيق شمل أيضا أموال المؤسسة وعوائدها في الفترة السابقة لشهر 
يوليو، وتبين أنها »إما مودعة في الحسابات المصرفية لها، أو استخدمت لتمويل عملياتها 
االستثمارية وفق القانون، الفتة إلى أنه »ال يوجد أي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل 

الجماعات المسلحة«.
الوجهة  الليبية لالستثمار، لم تنجح في تقديم األجوبة عن  المؤسسة  لكن توضيحات، 
عن  المنبثقة  الحوار  لجنة  رئيس  عنه  عبر  ما  وهو  المسرّبة،  المليارات  لهذه  النهائية 
البرلمان، عبد السالم نصية، الذي قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«: »مرة أخرى نحن ال نريد معلومات عن كيف أفرجت بلجيكا عن فوائد 
األموال  أين ذهبت هذه  أن نعرف  قانونية ذلك، نحن نريد  المجمدة وما  الليبية  األموال 
وكيف تم التصرف فيها. يجب على المؤسسة الوطنية لالستثمار تحديد ذلك وبكل سرعة، 

وعلى النائب العام التحرك وتكليف قاضي تحقيق خاص«.
ووبدوره، سارع البرلمان الليبي الرسال وفد إلى بروكسيل للتحقيق في قضية تصرف 
بلجيكا في فوائد األموال الليبية المجمدة لديها منذ عام 2011، وقال النائب بالبرلمان 
جاب الله الشيباني في تصريح للعربية.نت، أن »مجلس النواب كلف لجنة المالية والتشريعية 
والخارجية بمتابعة هذه القضية لعرفة الحقيقة، قبل اتخاذ اإلجراءات الالزمة الرادعة حيال 

كل من تسول له نفسه المساس بثروة الشعب الليبي«.
تحديات

وتواجه االستثمارات الليبية في الخارج، تحديات كبرى لعل أبرزها المحافظة عليها من 
التبديد والنهب، خاصة في ظل تصاعد مؤشرات وشواهد عدة تقطع بأن األموال الليبية 

سيئة  ظروفا  يعيش  ليبيا  واقتصاد  سنوات  منذ 
وألقت  التأزم  حد  وصلت  عدة  بأزمات  ويمر 

بظاللها على المواطن مباشرة.
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في الخارج تتعرض لضياع وقرار مجلس األمن القاضي بتجميدها، أي منع التصرف 
السلطات  وتعجز  الخروقات،  لمنع  ينبغي  بما  المجلس  يقم  ولم  خرقه  يتم  فيها، 

الليبية عن الدفاع عنها.
أولى هذه المؤشرات كان مع إعالن العديد من الحكومات األجنبية تاميمها للعديد من 
2016 تأميم  الشركات التي تملكها المؤسسة مثل إعالن حكومة ساحل العاج في يونيو 
ثالث شركات للهاتف المحمول، بينها شركة الب غرين المملوكة للمؤسسة وتأميم فندق 
2 فبراير من قبل الحكومة التوجولية وتأميم فندق اليكو غامبيا من قبل الحكومة الغامبية 

وتأميم الشركة الرواندية الليبية لتنمية وتطوير الفنادق من قبل الحكومة الرواندية.
بريطانيا،  غرار  على  لها،  الحاضنة  الدول  بعض  لعاب  تسيل  األرصدة  هذه  بدأت  كما 
المجّمدة  الليبية  إلى إعداد قانون يسمح لها باستخدام األرصدة  التي تسعى منذ فترة 
ببنوكها، لتعويض ضحايا الجيش اإليرلندي التي تتهم لندن نظام العقيد الليبي الراحل 

معمر القذافي بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.
الرشيدة  اإلدارة  بعنوان  تقرير  حددها  كبرى،  تحديات  الليبية،  االستثمارات  وتواجه 

الخارج،  في  الليبية  واألموال  لالستثمارات 
للسياسات  الليبية  المنظمة  نشرته 
األولى  نقاط؛  أربع  في  واالستراتيجيات، 
لالستثمار  الوطنية  بالمؤسسة  خاصة 
الخارجي، وعدم التزام مسؤوليها بالقوانين 

والنظم المعمول بها.
الثاني، بتحديات خاصة  التحدي  ويتعلق 
قيام  لعدم  األفريقية  االستثمارات  بشركة 
الشركة بمتابعة الحسابات الجارية، حيث إن 
تلك الحسابات تتضمن العديد من المبالغ 
األرصدة  تلك  تضمنت  كما  بها،  المعلقة 
مبالغ تخص عالوة السفر والمبيت وتذاكر 
تسو  لم  األخرى،  والمصروفات  السفر 

ضمن المعلقات المختلفة.
في  فيتمثل  الثالث،  التحدي  أما 
الليبية  للشركة  التابعة  المشروعات 
إدارة  تقم  لم  حيث  اإلفريقية،  لالستثمارات 
أغلب  بمتابعة  بالشركة،  المشروعات 
الفنية  البيانات  كافة  توفر  لعدم  المشاريع 

األمثل  االستثمار  مجال  في  الشركة  ضعف  بجانب  االتصاالت،  وسائل  توفر  رغم  والمالية 
للمشاريع.

ويتمثل التحدي الرابع بحسب التقرير في عقبات فنية وتشريعية تواجه المؤسسة الليبية 
المخاطر  وإدارة  عامة  االستثمار  مجال  في  محترفة  ليبية  كفاءات  وجود  لعدم  لالستثمار، 
خاصة، هذا إلى جانب عدم وجود محامين ليبيين متخصصين في مجال قوانين الشركات، 
ووجود مديرين يسعون أوال وأخيراً، إلرضاء رئيس مجلس إدارة بكل الطرق للمحافظة على 

مراكزهم ومكاسبهم.
على  يجب  مسارين  هناك  أن  مؤكدا  القائمة،  التحديات  لتجاوز  حلوال  التقرير  وقدم 
الحكومة الليبية اتباعهما أحدهما يتمثل في معالجة اختالالت مؤسسة االستثمار الليبية 
وتحسين وضع االستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو الدول والقطاعات األكثر ربحية، بينما 
يتمثل المسار الثاني في استعادة تلك االستثمارات الخارجية واستغاللها محليا إلعادة إعمار 

االقتصاد الليبي.
التأزم  حد  وصلت  عدة  بأزمات  ويمر  سيئة  ظروفا  يعيش  ليبيا  واقتصاد  سنوات  ومنذ 
السلطات  وعجز  الدولة،  مؤسسات  غياب  ظل  في  مباشرة،  المواطن  على  بظاللها  وألقت 
أن  مراقبون  ويرى  باالقتصاد،  تعصف  التي  لألزمات  حلول  إيجاد  عن  والنقدية  المالية 
األموال المجمدة هي المالذ األخير لمعالجة األزمة االقتصادية، إال أن عدم حل المشكل 

السياسي يظل عائقا أمام الخروج من األزمة الليبية.

تواجه االستثمارات الليبية في الخارج، تحديات 
كبرى لعل أبرزها المحافظة عليها من التبديد 
مؤشرات  تصاعد  ظل  في  خاصة  والنهب، 
في  الليبية  األموال  بأن  تقطع  عدة  وشواهد 
األمن  مجلس  وقرار  لضياع  تتعرض  الخارج 
فيها،  التصرف  منع  أي  بتجميدها،  القاضي 
ينبغي  بما  المجلس  يقم  ولم  خرقه  يتم 
لمنع الخروقات، وتعجز السلطات الليبية عن 

الدفاع عنها.
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شريف الزيتوني

مازالت  القذافي،  معّمر  العقيد  بنظام  اإلطاحة  من  سنوات  بعد 
إليها  البالد  حاجة  ظل  في  لليبيين،  شاغال  شغال  المجمدة  األموال 
وأمام التراجع الذي تعيشه أغلب المؤسسات االقتصادية واالنهيار 
الكبير لالحتياطي والعملة المحليين. والواقع أن هذا الملف بالذات 
يلفه غموض كبير من خالل االختالف حول حقيقة األرقام ومواقعها 
لما  نظرا  تعقيدا  األكثر  الملفات  من  يعتبر  الحاالت  كل  في  لكنه 
نفس  ولطول  مستوى  أعلى  على  قانونية  استعدادات  من  يتطلبه 
قد يستمر سنوات، خاصة مع تهّرب بعض الدول من تناول هذا 
الملف ألسباب مختلفة، ال تخفي حتى نوايا االستيالء عليها حسبما 

يذكر بعض السياسيين الليبيين.

الفساد يهدد ثروات البالد
األموال الليبية في بلجيكا ..

يعود اكتشاف عملية 
االختفاء عندما فتح 
القضاء البلجيكي 
تحقيقا عن عملية تبييض 
أموال، تبيّن من خالله أن 
تلك األموال لم يبق منها 
إال 5 مليار يورو رغم أن 
بلجيكا لم تصدر أي قرار 
باإلفراج عنها.
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في  تشير  تنشر  التي  األرقام  أن  ورغم 
دوالر  مليار  الـ100  يفوق  ما  إلى  أغلبها 
بين حسابات شخصية وأرصدة بنكية، إال 
إلى  أماكنها  تذكر  ال  األرصدة  بعض  أن 
فترة قريبة مثل وضعية األموال المجمدة 
في بلجيكا التي لم تكن حديث المتابعين 
عبر  األضواء  إلى  الملف  خروج  حين  إلى 
حديث لوسائل إعالم بلجيكية عن اختفاء 
مبالغ ضخمة تصل إلى أكثر من 10 مليار 
دوالر من أصل 16 مليار دوالر مجمدة في 
ذهبت  المليارات  تلك  أن  وذكرت  البالد. 
أي  دون  ليبيا  في  مسلحة  مجموعات  إلى 
أسانيد قانونية األمر الذي خّلف ردود فعل 

كبيرة داخل ليبيا وخارجها.
نشر  الماضي  مارس  من  الثامن  في 
موقع »يورو نيوز« اإلخباري نقال عن صحيفة 
16.1  مليار يورو كانت  10 مليار يورو من مجموع  »لوفيف« البلجيكية تقريرا عن تبّخر 
وزير  الذي جعل  األمر  يوروكلير في بروكسيل،  أربعة حسابات في مصرف  مجمدة في 

المالية البلجيكي أمام انتقاد ومساءلة داخلية.
كما قامت لجنة من خبراء التحقيقات باألمم المتحدة في مايو الماضي يزيارة بلجيكا 
نظرا الكتشافها خلال في التعامل مع األموال الليبية المجمدة، حيث اعتبرت أن »الحكومة 
على   2011 عام  فرضت  التي  المتحدة  األمم  لجزاءات  االمتثال  في  فشلت  )البلجيكية( 
ادعت  التي  للحكومة  صفعة  التقرير  يعد  حيث  القذافي،  لمعمر  المجمدة  األصول 

العكس«.
ويعود اكتشاف عملية االختفاء عندما فتح القضاء البلجيكي تحقيقا عن عملية تبييض 
5 مليار يورو رغم أن بلجيكا لم  أموال، تبّين من خالله أن تلك األموال لم يبق منها إال 
تصدر أي قرار باإلفراج عنها، بل أكثر من ذلك أثبتت عملية التتبع أن األموال المفقودة 
لم تحجز عبر المسالك القانونية وهو ما يضع الدولة البلجيكية أمام الماءلة، وهو ما وقع 
بعد ذلك داخليا عندما مثل وزير الخزانة والمال، يوهان فان أوفرتفيلد أمام البرلمان 

لمعرفة حقيقة القضية.
كبيرة  دولة« ألن شبهات  »قضية  أنه  على  الملف  على  العمل  النواب بضرورة  وطالب 
تحوم حول ذهاب جزء كبير من تلك األموال إلى مستلمين مجهولين بعد العام 2013 
أمام  البلجيكية  المؤسسات  إلى مليشيات مسلحة، ما يعّد تجاوزا خطيرا يضع  وأساسا 
مسؤولياتها باعتبارها تفقد مناخ الثقة داخليا وخارجيا. وقد أشارت النائبة االشتراكية 
الوزراء، ما  القرار اتخذ بشكل فردي من أحد  لورات انوكولنكس إلى إمكانية أن يكون 
مالبسات  يوّضح  جّدي  بحث  فتح  يفرض 

المسألة.
وفي السابع من نوفمبر الماضي طالب 
بأن  البلجيكية  المعارضة  من  »مشرعون 
تجيب إدارة رئيس الوزراء الليبرالي، شارل 
ميشيل، عن أسئلة النواب، بعد أن ربطت 
فوائد  مدفوعات   .. عامة  تلفزيونية  قناة 
بشحنات  بروكسل،  في  الليبية  الحسابات 
ليبية،  ميليشيات  إلى  موجهة  أسلحة 

البعض منها يمتهن االتجار بالبشر«.
ورغم أن القضية اعتبرت صدمة للرأي 
التبريرات  بعض  لكن  البلجيكي،  العام 
الكبرى«،  »الفضيحة  من  الخروج  وبهدف 
تخضع  لم  المختفية  األموال  أن  تقول 

أغلبها  في  تشير  تنشر  التي  األرقــام  أن  رغم 
حسابات  بين  دوالر  مليار   100 الـ  يفوق  ما  إلى 
األرصدة  بعض  أن  إال  بنكية،  وأرصدة  شخصية 
وضعية  مثل  قريبة  فترة  إلى  أماكنها  تذكر  ال 
تكن  لم  التي  بلجيكا  في  المجمدة  األموال 
إلى  الملف  خروج  حين  إلى  المتابعين  حديث 

األضواء. 
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متأتية  باعتبارها  التجميد  لقرارات 
وهذا  األصلية،  األموال  أرباح  من 
الليبية  المؤسسة  أيضا  إليه  سارعت  ما 
إصدار  ضرورة  أمام  كانت  التي  لالستثمار 
أيضا  لمسؤوليتها  نظرا  توضيحي  موقف 
يوم  لها  بيان  في  قالت  حيث  القضية،  عن 
دليل  يوجد  ال  أنه  الماضي،  نوفمبر   01
استخدمت  قد  أموال  أي  بأن  اإلطالق  على 
يستنتج  ولم  المسلحة،  الجماعات  لتمويل 
... أن هناك أي خرق  المتحدة  تقرير األمم 
الليبية  المؤسسة  العقوبات من قبل  لنظام 
بالتحقيق  »تقوم  أنها  مضيفة  لالستثمار« 
في هذه المزاعم واإلدعاءات، وهي ملتزمة 
األجهزة  وجميع  المتحدة  األمم  مع  بالعمل 
الصلة،  ذات  دولة  لكل  المحلية  التنظيمية 
األصول  إدارة  ضمان  أجل  من  وذلك 
باألمم  العقوبات  نظام  مع  يتماشى  بما 

المجمدة في  الليبية  ليبيين يؤكدون منذ فترة أن األموال  المتحدة«. ورغم أن مسؤولين 
أن  إال  الرقابة  مؤسسات  تصّرف  تحت  كلها  وتعتبر  كبيرة  أرباحا  وتدر  مأمن  في  الخارج 
الجهات  تلك  من  بتقصير  إما  األموال  تلك  مراقبة  في  إخالالت  إلى  تشير  األخيرة  القضية 
من خالل عدم العمل على حل مشاكلها أو ربما حتى بتواطؤ من بعض األطراف الليبية التي 

تسعى الستغالل تلك األموال في مسالك خطيرة.
كما أن المؤسسة الليبية لالستثمار في إطار إصدار موقفها من قضية األموال المجمدة 

في بلجيكا نفت ضياعها أو توجهها لجهات 
عن  مسؤولية  أي  من  وتنّصلت  مشبوهة 
المؤسسة  تعتبر  داخلية  أطرافا  لكن  ذلك، 
عضو  قاله  ما  ذلك  من  المشكل،  من  جزءا 
تصريحات  في  دومة  صالح  النواب  مجلس 
يشاع  »ما  أن  إلى  أشار  عندما  صحفية  
الليبية  الودائع  عوائد  في  التصرف  عن 
من  المتناقضة  والتصريحات  بلجيكا،  فى 
مستوى  من  ويرفع  الريبة  يثير  المؤسسة 
األجيال  بأموال  التالعب  فى  الشبهات 
برلمانية  لجنة  »تكليف  إلى  داعيا  القادمة«، 
لتتقصى عن األموال الليبية فى بلجيكا وفى 
فيها  بأن  يعتقد  التى  الدول  من  العديد 

شبهات تالعب«.
في  المجمدة  الليبية  األموال  قضية 
مصير  عن  كثيرة  أسئلة  فتحت  بلجيكا 
وإمكانية  الخارج  في  البالد  ثروات 
استرجاعها، كما فتحت أيضا التأويالت عن 
حول  والخارج  الداخل  في  كثيرة  شبهات 
من  عليها  الحصول  أو  االستيالء  إمكانية 
البالد،  على  خطيرة  ارتباطات  لها  جهات 
المؤسسات  كل  على  يفرض  الذي  األمر 
مضاعفة  والخارج  الداخل  في  الرقابية 
ثروات  على  الحفاظ  أجل  من  المجهودات 
البالد  باقتصاد  النهوض  على  قادرة 

المنهار منذ أحداث فبراير 2011.

باألمم  التحقيقات  خبراء  من  لجنة  قامت 
بلجيكا  يزيارة  الماضي  مايو  في  المتحدة 
األموال  مع  التعامل  في  خلال  الكتشافها  نظرا 
»الحكومة  أن  اعتبرت  حيث  المجمدة،  الليبية 
)البلجيكية( فشلت في االمتثال لجزاءات األمم 

المتحدة.

رغم أن مسؤولين ليبيين يؤكدون منذ فترة أن 
مأمن  في  الخارج  في  المجمدة  الليبية  األموال 
تصرّف  تحت  كلها  وتعتبر  كبيرة  أرباحا  وتدر 
تشير  األخيرة  القضية  أن  إال  الرقابة  مؤسسات 
إلى إخالالت في مراقبة تلك األموال إما بتقصير 
على  العمل  عدم  خالل  من  الجهات  تلك  من 
بعض  من  بتواطؤ  حتى  ربما  أو  مشاكلها  حل 
تلك  الستغالل  تسعى  التي  الليبية  األطراف 

األموال في مسالك خطيرة.
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رامي التلغ

من  بات  ليبيا،  إليها  وصلت  التي  األوضاع  إلى  نظرا 
البديهي اإلقرار بأن محّرك األحداث التي جرت سنة 2011 
إلى  الغربية  الدول  تتحّمس  فتاريخيا،ال  بحتة.  اقتصادية 
فيما  مصالحها  لتحقيق  حماسها  بقدر  عادلة  قضية  دعم 
وراء البحار. وفي أعقاب األزمة االقتصادية لسنة 2008 التي 
ضربت كبريات العواصم الغربية في مقتل أصبحت البحث 

عن حرب تغدق موارد جديدة مسألة حتمية.

صعوبات الداخل 
وعراقيل التحكيم الدولي

األموال الليبية المجمدة..

الليبيون يملكون 
ودائع في بنوك خارجية 
أجنبــية تقــدر بنحو 26 

بليون دوالر معظمها 
تابع لبنوك ليبية.
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قضّية األموال الليبية المجمدة بالخارج تعتبر أحسن تعبير على هذا التوّجه الغربي، إذ 
تخوض ليبيا حربا قضائية السترجاع أموالها المجمدة أمام مماطلة غربية واضحة. حيث 
يشير بــنك التسويات الدولية الذي يوجد مقره في جنيف ويرصد التعامالت والتحويالت 
المالية بين البنوك العالمية في إحــصاءات نشرها في كانون الثاني 2011 إلى أن الليبيين 
تابع  معظمها  وأن  دوالر  بليون   26 بنحو  تقــدر  أجنبــية  خارجية  بنوك  في  ودائع  يملكون 
لبنوك ليبية -الجزء الرئيس منها يديره المصرف الليبي الخارجي- ومن بين الودائع 8.2 

بليون دوالر يملكها ليبيون غير مقيمين في ليبيا.
في المقابل، تضمن تقرير لصندوق النقد الدولي في نهاية 2010 تقديراً للموجودات 
الخارجية التي يملكها ليبيون بنحو 152.4 بليون دوالر. وفي ظل وضع »الالميالد« السترداد 
األموال الليبية  ترتيب ليبيا رقم 57 حتى 2014 حسب التقرير الصادر عن منظمة النزاهة 
المنهوبة  واألصول  األموال  تلك  تظل  آلية،  إنشاء  أو  خطوات  أو  إجراءات  سواء  المالية 
والمجمدة في بنوك أوروبية وأميركية، رموزاً في الصناعة المالية العالمية من ناحية، وبقرة 
ليبيا  صندوق  أموال  من  بجزء  لحقت  التي  الخسارة  تلك  على  تدلّل  البنوك،  لتلك  حلوبًا 
السيادي ويديره بنك »غولدمان ساكس« األميركي، ففيما ربح البنك األميركي 200 مليون 

دوالر خسر الصندوق 2.1 بليون دوالر جراء التوظيف في أوعية دولية انهارت قيمها.
ما دفع الصندوق إلى مقاضاة بنك »غولدمان ساكس«، وهي الدعوى التي بدأت المحاكم 
البريطانية نظرها في حزيران 2016، غير أن الفوضى التي تعاني منها ليبيا أثَّرت في سير 
والثاني في طرابلس، كل  ليبيين متنازعين؛ أحدهما في مالطا  القضية مع وجود فريقين 

منهما لديه طاقم المحاماة والعالقات العامة الخاص به.
الحقا عيَّنت المحكمة شركة محاسبة إلدارة القضية لمصلحة ليبيا )المصدر: تقرير »كيف 
خــسرت ليبيا 2.1 بليون دوالر مع بنك غولدمان ساكس«، وكالة بلومبرغ، 29 أيلول 2016(. 
وهكذا، يرشح التفتت المؤسسي الذي تعيشه ليبيا بقاء وضع »الالميالد« السترداد األموال 

في الخارج ألجل زمني مفتوح.
في أكتوبر 2016، رفضت المحكمة العليا 
بنك  أقامتها ضد  التي  الدعوى  البريطانية 

غولدمان ساكس. 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  وقالت 
بسبب  أمل  بخيبة  بالطبع   تشعر  »إنها 
فيفيان  القاضية  قبل  من  الصادر  الحكم 
وقت  إلى  نحتاج   « بيان  في  وأضافت  روز«. 
الخيارات  جميع  ودراسة  الحكم  الستيعاب 
في الوقت الحالي«. وأضافت: »إن التعامالت 
وأن  الفهم  على  عصية  ليست  المذكورة 

ليست  الغرب  في  التحكيمية  المؤسسات 
إذ  لدولها  التوسعية  السياسة  عن  بمعزل 
أظهرت خالل التحركات القانونية للمؤسسات 
من  الكثير  األموال  السترجاع  الليبية  المالية 

الترّدد.

file:///Users/macuser/Desktop/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af%20.%20%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%8a%202018/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%85%20-2018-%202017/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af%2056%20-%2029%20-11%20-%202018/attachments-1/ 
file:///Users/macuser/Desktop/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af%20.%20%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%8a%202018/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%85%20-2018-%202017/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af%2056%20-%2029%20-11%20-%202018/attachments-1/ 
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كمستشار  مركزه  استغالل  أساء  ساكس  غولدمان 
موثوق به«.

الليبية  المؤسسة  رئيس  حسن  محمود  علي  وقتها  وقال 
لالستثمار: »لطالما أفصحت قيادة المؤسسة الليبية بوضوح 
عن أنها ستبذل كل ما في وسعها في سبيل مالحقة أولئك 
الماضي..  في  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  استغلوا  الذين 
2013 برفع  أواخر سنة  المؤسسة في  أولى بدأت  وكخطوة 
ساكس  غولدمان  بنكي  من  كل  لمالحقة  قانونية  قضايا 

األميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي«.
وتقول المؤسسة إن البنك استغل ضعف سلطة االستثمار 
الليبية ودفعها إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة 
مع شركات مثل سيتي غروب وشركة كهرباء فرنسا وبنك 
أرباح  تحقيق  بهدف   للطاقة  ايني  ومجموعة  سانتاندير 

طائلة بلغت قيمتها اإلجمالية مليار دوالر.
غير  بشكل  استغل  غولدمان  أن  إلى  الشكوى  وتشير 
مقبول ضعف سلطة االستثمار الليبية وشجعها على الدخول 
في صفقات موضع شك بهدف أن يحقق غولدمان ساكس 

أرباحا طائلة.
محكمة  إن  قوله  أمس،  ساكس،  غولدمان  بنك  باسم  ناطق  عن  رويترز  وكالة  ونقلت 
بريطانية أصدرت حكما لصالح المصرف في نزاع حول 9 معامالت مالية بقيمة 1.2 مليار 
دوالر مع صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار دوالر. وأكد البنك األميركي 
طرفين  عالقة  األوقات  كل   في  كانت  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  مع  عالقته  أن  أيضا 

مستقلين يقفان على قدم المساواة.
رمزيا  قضائيا  نصرا  حققت  قد  كانت  الليبية  المؤسسة  ألن  كبيرة  مفاجأة  الحكم  كان 
تعويضات  بدفع  ساكس  غولدمان  بنك  بريطانية  محكمة  أمرت  حين   ،2014 أكتوبر  في 
محدودة للصندوق، واعتبر ذلك مقدمة إلمكانية نجاحها في القضية. وأمرت محكمة حينها 
البنك بأن يدفع للمؤسسة الليبية لالستثمار 200 ألف جنيه إسترليني )322 ألف دوالر( عن 
السيادي  الثروة  صندوق  أقامها  قضائية  دعوى  إطار  في  أخرى  وتكاليف  المحامين  أتعاب 

الليبي.
الفرنسي  المصرف  على  دعوى  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  رفعت  اإلطار،  نفس  في 
من  أخرى  بمجموعة  تتعلق  دوالر  مليار   2.1 بمبلغ  وطالبته   2014 في  جنرال«  »سوسييتيه 
2007 و2009، وكانت تستعد لمقاضاته أمام  المعامالت التي تمت في الفترة بين عامي 

القضاء البريطاني.
المصرف  وتوجه  المحكمة،  فيها  تنظر  أن  قبل   و  الدعوى  في  جنرال  سوسيتيه  وطعن 

الفرنسي إلى حل التسوية مع صندوق الثروة 
السيادي الليبي إذ  تعين عليه دفع مليار يورو 
التي  للتسوية  الثاني  الربع  أرباح  تقريبا من 
الليبية  المؤسسة  مع  المحكمة  خارج  جرت 

لالستثمار في أيار/مايو 2017.
ويرى مراقبون أن المؤسسات التحكيمية 
السياسة  عن  بمعزل  ليست  الغرب  في 
التوسعية لدولها إذ أظهرت خالل التحركات 
الليبية  المالية  للمؤسسات  القانونية 

السترجاع األموال الكثير من الترّدد.
العاصفة  السياسية  األزمة  تظَل  نهايًة، 
على  تأثيرها  يبلغ  التي  الليبي  بالمشهد 
االقتصادية   المؤسسات  عمل  نجاعة 
والمالية التي أمست جزءا من الصراع حائال 

أمام استرداد األموال المجمدة بالخارج.

ضد  دعوى  رفعت  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
في  جنرال«  »سوسييتيه  الفرنسي  المصرف 

2014 وطالبته بمبلغ 2.1 مليار دوالر.

أموالها  السترجاع  قضائية  حربا  ليبيا  تخوض 
المجمدة أمام مماطلة غربية واضحة.
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نـزيـف متـواصـل
تهريب األموال الليبية..

رمزي زائري

أرقام و معطيات رسمية و دقيقة حول حجم األموال  رغم غياب 
قدرت  الليبية،  الشفافية  جمعية  أن  إال  للخارج،  المهربة  الليبية 
هذه األموال بمليارات الدوالرات، إذ كشفت في آخر تقرير لها أن 
األموال المهربة يقرب من 120 مليار دوالر إلى دول مختلفة حول 

العالم.
ويؤكد رئيس جمعية الشفافية الليبية، تتبع ما يقارب عن 750 
مليون دوالر مهربة إلى بنين ثم إلى فرنسا، وقد قدمت الجمعية 
نظام  سقوط  بعد  ذلك  تفيد  التي  المستندات  الليبية  للحكومة 
اآلن  والمبلغ  الجوي،  الشحن  عبر  القذافي،  معمر  الراحل  العقيد 

في حوزة الجمارك الفرنسية. 

من الصعوبة تأكيد 
حجم األموال التي تم 
تحويلها الى الخارج، 
كما يصعب معرفة 
آليات تهريبها.



14 الخميس  29  نوفمبر 2018             العدد: 56 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

وتؤكد مصادر مسؤولة، أن لدى الحكومة الليبية تأكيدات بتهريب أموال في المكسيك، 
المقابل  في  تونس،  إلى  إضافة  وفرنسا،  ومصر،  وإيطاليا،  وبنما،  أفريقيا،  وجنوب  وكندا، 
نظًرا  المهربة،  األموال  بقضية  االهتمام  من  الكثير  المؤقتة  الليبية  الحكومة  تبدي  لم 

الهتمامها الرئيسي بالسيطرة على موارد الدولة من الجماعات المسلحة.
طرق تهريب األموال من داخل ليبيا كثيرة ومتعددة، يأتي على رأسها ما يعرف بـ »فتح 
االعتمادات« وهي عبارة عن فتح اعتمادات كآلية بمبالغ ضخمة إلرسالها إلى تركيا بغرض 
نقل  والغرض هو  »بضائع وهمية«  عبارة عن  تكون  السلع  لكن هذه  معينة،  استيراد سلع 

المال الليبي ألنقرة إلنعاش اقتصادها وتمويل اإلرهاب في ليبيا. 
عمليات نهب أخرى للمال الليبي، وذلك من خالل بيع االستثمارات الليبية في قارة إفريقيا 
مقابل أرقام زهيدة تصرف جميعها على المليشيات المسلحة، إلى أن في دولة زامبيا كان 
%100 وتم  هناك شركة اتصاالت تدعى »زامبيا تيل«، وهي شركة برأس مال ليبي كامل 
عن  المسؤول  المليشيات  أحد  قادة  جانب  من  كرشوة  ثمنها  بربع  بالكامل  عنها  التنازل 

استثمارات ليبيا في الخارج. 

تهريب األموال عبر المطارات

عقب انهيار نظام العقيد معمر القذافي، انطلق فريق تحقيق دولي باحتمال وصول أموال 
وسبائك من الذهب تقدر قيمتها بمليار دوالر إلى تنظيم القاعدة بعد أن تم تهريبها من 
السبائك عبر دول مجاورة  التحقيقات األمنية تتعلق بتهريب هذه  قبل مسؤولين،و يتعلق 

لليبيا منها الجزائر وتونس ودول الساحل االفريقي األخرى.
مسؤولين  تواطؤ  حول  الشبهات  تدور  و 
في  الجديدة  بالسلطة  التحقوا  سابقين 
إلى  نبعه  الدولي  األمني  التحقيق  و  ليبيا، 
تم  ضخمة  نقدية  أموال  وصول  احتمال 
القاعدة  تنظيم  فروع  إلى  ليبيا  من  نهبها 
لألجنحة  تابعة  مسلحة  ميليشيات  وتمويل 
من  الليبي  االنتقالي  للمجلس  السياسية 
الليبية  الحكومة  من  المنهوبة  األموال 

السابقة.

تهريبه  تم   %86 و فقط    %14 توريده  تم  ما  نسبة 
الخارج، و يبلغ عدد الشركات المتورطة  كعملة إلى 

في عمليات التهريب 31 شركة.
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األسبوع  نهاية  بنغازي  مدينة  في  الدولي  بنينا  مطار  في  األمنية  األجهزة  أعلنت  و  هذا 
الماضي ضبطها ثالثة مسافرين حاولوا تهريب مبلغ مالي قدره 5 ماليين دوالر إلى تركيا.

هؤالء  رصدت  األمنية  الجهات  أن  له،  بيان  في  بنينا،  مطار  أمن  مديرية  مكتب  وأوضح 
األشخاص منذ أيام وهم يحاولون تجهيز المبلغ، كما رصدت اتصاالتهم مع جهات خارج 

مدينة بنغازي، وهي التي قامت بتزويدهم بهذا المبلغ.
وأكد المكتب أن األشخاص الثالثة اعترفوا بانتمائهم لجماعة اإلخوان، وبأنهم مكلفون 
المبلغ إلى تركيا في إطار محاولة إنقاذ اقتصادها وعملتها المتدهورة أمام  بتهريب هذا 

الدوالر.
وال تعتبر هذه هي المرة األولى التي يتم فيها ضبط أموال مهربة من ليبيا إلى تركيا 
بنينا  مطار  في  فيزا  بطاقة   561 بحوزته  مهرب  ضبط   2018 الماضي  مايو  في  تم  حيث 

الدولي وكانت وجهته تركيا.
حيث تم القبض على المهرب من قبل وحدة التحريات في مديرية أمن منفذ مطار بنينا 
الدولي كما وجد معه ثالث رخص قيادة تعود لثالثة أفراد أتراك الجنسية و هذه الرخص 
اإلجراءات  أخذ  تم  و  بنغازي  ترخيص  من  صادرة  ورخصة  األبيار  ترخيص  من  صادرة 

القانونية و جاٍر التحقيق في الواقعة.
وفي مدينة مصراتة وفي ذات الشهر أيًضا تم إيقاف العمل في مطار المدينة بعد كشف 

محاولة تهريب أموال إلى تركيا لم يتم تحديدها في حينها.
بسبب  وذلك  الجوي  والشحن  الركاب  حركة  توقف  الدولي  مصراتة  مطار  إدارة  وأعلنت 
تعرض الجهات األمنية والضبطية العاملة في المطار العتداء من مهربين حاولوا تهريب 

مبلغ مالي عبر طائرة كانت متجهة إلى مدينة اسطنبول في تركيا.
إلى  متجهة  األفريقية  للخطوط  تابعة  رحلة  أثناء  تمكن  المطار  أمن  أن  اإلدارة  أوضحت 
أعضاء  أحد  برفقة  األجنبية  العملة  من  أموال  كمية  تهريب  محاولة  ضبط  من  اسطنبول 

طاقم الطائرة.
أقوال  وأخذ  التحقيق  وأثناء  االختصاص  ذات  الجهات  إلى  وإحالته  ضبطه  “وأثناء  وقالت 

عن  الخارجين  من  مجموعة  قامت  المدعو 
بالقوة  المضبوط  المبلغ  بسرقة  القانون 

من مركز الجمارك بالمطار”.
تقدم  ما  خالل  ومن  “وعليه  وأضافت 
من  مصراتة  مطار  موظفي  نحن  قررنا 
العمل  عن  التوقف  وضبطية  أمنية  جهات 
إلى حين استرجاع المبلغ المسروق وإحالة 

المتهمين إلى القضاء”، في ذلك الوقت.

السنوي  في تقريره  الليبي أشار  المحاسبة  ديوان 
 141 المهربة بلغت  أن إجمالي األموال   ،2016 لعام 

مليون دوالر.
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وحدة  أحبطت  بنينا  مطار  إلى  وبالعودة 
التحريات بمركز شرطة مطار بنينا الدولي 
في مارس 2018، محاولة تهريب أموال إلى 

مدينة اسطنبول التركية.
اإلدارة  في  األمني  اإلعالم  مكتب  وقال 
مديرية  مدير  إن  المنافذ،  ألمن  العامة 
العقيد خالد  الدولي  بنينا  أمن منفذ مطار 
الكاديكي، وجه لمتابعة قضية القبض على 
أن  ليبيا، مضيفا  األموال خارج  أحد مهربي 
وحدة التحريات ألقت القبض على الُمهّرب 

الذي كانت وجهته اسطنبول.
وأشار المكتب إلى أنه تم ضبط مبلغ مالي 
“فيزا  بطاقة  و54  يورو،  ألف  بـ270  يقدر 
بالمقبوض  االنتقال  تم  أنه  مبينا  كرت”، 
الستكمال  التحقيق  وحدة  إلى  عليه 

اإلجراءات بالخصوص.
كما تمكنت تحريات مديرية أمن المطار في فبراير 2018 من القبض على أحد مهربي 

األموال وبحوزته أكثر من نصف مليون يورو قبل سفره إلى مدينة إسطنبول التركية.
وكشف مدير مكتب اإلعالم في مديرية أمن مطار بنينا، سيف الدين العماري، أن وحدة 
التحريات بالتعاون مع الكاميرات بمركز شرطة مطار بنينا الدولي قبضت على أحد مهربي 

األموال خارج ليبيا وبحوزته مبلغ مالي ويقدر”″564،085 يورو.
وكان العماري أكد أن التحريات أحالت المتهم إلى وحدة التحقيقات الستكمال اإلجراءات.

وفي ذات الشهر فبراير 2018 ضبطت قوات األمن في مطار بنينا أحد مهربي األموال إلى 
الخارج أثناء محاولته مغادرة مطار بنينا الدولي من مدينة بنغازي متجها إلى تركيا وبحوزته 

2000 دوالر و900 ألف يورو وسبيكة من الذهب و 17 كرت فيزا.
وقال مدير مكتب اإلعالم بمنفذ مطار بنينا سيف الدين العماري في تصريحات صحفية: 
إنه بناًء على تعليمات مدير مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي لمكتب إعالم المديرية 
بمتابعة قضية القبض على أحد مهربي األموال خارج ليبيا تم التحري عليه من قبل وحدة 

تحريات مركز شرطة مطار بنينا.
تمكن  إذ  التهريب  محاولة  من  طرابلس  العاصمة  في  معيتيقة  مطار  أيًضا  يسلم  ولم 
العاملون في جمارك المطار في أبريل 2018 من إحباط محاولة تهريب عملة صعبة كانت 

بحوزة أحد المسافرين المتجهين إلى مدينة اسطنبول التركية.
وقال مصدر مطلع في هيأة الجمارك في المطار إنه تم ضبط أحد األفراد و بحوزته حقيبة 
تحتوي على 914 ألف يورو، الفتا إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الشخص والمبلغ 

المضبوط.

أموال مهربة و إشكاليات قانونية

ال شك أن قضية األموال المهربة الى الخارج تثير إشكاليات كثيرة، أبرزها، أنه يتم تهريب 
تحمل  كانت  الشركات  وهذه  مؤسسات،  أو  أشخاص  بأسماء  األموال  رؤوس  من  العديد 
ملكيتها  أو  األموال،  هذه  بأصول  المتعلق  القانوني  القيد  غياب  يعني  ما  محددة،  أسماء 

التابعة للدولة الليبية.
البنوك  في  طائلة  ليبية  أمواال  هناك 
األوروبية تم اختالس الكثير منها وتهريبها 
عبر طرق غير شرعية، هذه األموال جعلت 
المجلس الرئاسي فى طرابلس رهينة دول 
تلك  كشف  على  يعمل  ال  وبالتالي  بعينها، 

األموال المنهوبة. 
ما تم تحويله من أموال ليبيا المجمدة في 

تبقى األموال الليبية الموزعة على دول العالم 
المقبلة  السنوات  خالل  تعود  لربما  خفيًا  سرًا 

إلى صاحبها، وهو الشعب.
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بنوك بلجيكا وصل حوالي 6 مليارات 
كشفه  تم  ما  الرقم  هذا  و  دوالر، 
كشفها  يتم  لم  أكبر  أرقاما  فهناك  فقط،، 
حتى اآلن، فعمليات الفساد منتشرة العديد 
من دول العالم و أوروبا ليست بعيدة عنها، 
تهريب  تم  بلجيكا  غير  أخرى  دوال  هناك  و 
وإيطاليا  كبريطانيا  منها  ليبيا  أموال 
مراقبون  ويالحظ  ولوكسمبورج.   وفرنسا 
نظراً  األموال،  استرجاع  الصعب  من  انه 
لمرور فترات طويلة على فقدانها، وهو أمر 
تتبع  التي  الشركات  عمل  تكلفة  من  يرفع 

األموال واألصول الليبية في الخارج.
األموال  استرجاع  أمام  كبرى  معوقات 
واألصول الليبية، فعلى سبيل المثال عندما 
بيعها  تم  أجنبية،  دولة  في  أصول  نهبت 
بعد  وهناك  بأموالها،  أخرى  أصول  وشراء 
األصول تم شراء وبيع أصول جديدة ألكثر 

من ثالث مرات، وبالتالي عملية التتبع والبحث عن العقار أو الشركة المملوكة للدولة الليبية، 
يصبح أشبه بعملية البحث عن الماء العذب في مياه البحر.

 حلول

األدلة  لغياب  نظراً  األموال،  هذه  على  التهريب  وصف  إطالق  يمكن  أخرى،  جهة  من 
يحتاج  األموال  هذه  استرداد  أن  غير  مخفية،  أموال  وصف  إطالق  يمكن  ولكن  الواضحة، 
بالعملية  ليست  األموال  ورصد  متابعة  إن  إذ  والمحاسبية،  الرقابية  المنظومة  تفعيل  الى 
المعقدة، إذ يمكن رصدها، عبر مالحقة القيد الدفتري في السجالت الرسمية، وكذلك عبر 
التدقيق في المنظومة اإللكترونية لتحويل الحسابات واألموال، وفي حال تم إخفاء هذين 
التابعة  المعلومات  أو  البيانات  الى قاعدة  اللجوء عندها  الليبية  القيدين، يمكن للسلطات 

للشريك األجنبي التي تعاملت معه الدولة الليبية.
يتوجب على الدولة الليبية التحرك سريعًا، وعدم المساومة كما حصل سابقًا، سواء في القرار 
رقم 10 إبان المجلس االنتقالي أو القرار رقم 25 المنبثق من المؤتمر الوطني بشأن متابعة 
األموال المهربة ومنح 10 % مكافأة لألشخاص أو اللجان القائمة على جلب هذه األموال. 
 حيث حصل تالعب كبير وتستر عن أموال موجودة في مصارف سويسرا وتركيا وبريطانيا. 
وبالتالي  ليبيا،  في  سلبي  االقتصاد  نمو  أن  يعي  المجهر  بعين  الليبي  لالقتصاد  المتتبع 
أم  نهبت  قد  أكانت  سواء  األموال  إعادة  أن  حين  في  محبذة،  ستكون  وقائية  سياسات  أي 
سرقت أو حتى المغفل عنها ستلعب دوراً حيويًا في االقتصاد الليبي، حيث يمكن للنظام في 
ليبيا توجيه هذه االموال نحو إعادة اإلعمار ودعم المشاريع والمؤسسات التي تعيد للنمو 
الليبي مكانته.  و إلى جانب تشريع قانون إلنشاء هيئة مستقلة لتتبع األموال  االقتصادي 

على  دولية،  منظمات  من  االستفادة  يمكن 
لها  كان  التي  الدولية،  “ستار”  مبادرة  غرار 
عامين،  قبل  ليبيين  مسؤوليين  مع  لقاء 
وعرضت المساعدة على تتبع أموال وأصول 

ليبيا المنهوبة.
عن  المنبثقة  الليبية  الحكومة  وتعتزم 
نقل  دولي،  بتأييد  يحظى  الذي  البرلمان 
حيث  األردن،  إلى  المنهوبة  األموال  كافة 
حصر  إلى  الجديدة،  السلطات  تسعى 
حساب  في  األموال  هذه  من  المضبوط 

بنكي في األردن.

وعدم  سريعًا،  التحرك  الليبية  الدولة  على  يتوجب 
المساومة كما حصل سابقًا، سواء في القرار رقم 10 
25 المنبثق من  إبان المجلس االنتقالي أو القرار رقم 
المؤتمر الوطني بشأن متابعة األموال المهربة ومنح 
10 % مكافأة لألشخاص أو اللجان القائمة على جلب 

هذه األموال. 
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مصير مجهول
يكشف حقيقة التجميد

األموال الليبية بالخارج .. 

حسين مفتاح

تمكنت ليبيا خالل فترة الثمانينات وعقب انتهاء فترة الحصار االقتصادي الذي فرض عليها من توفير 
مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليارات الدوالرات، في عدة دول كاستثمارات وودائع نقدية، كانت تدر عوائد 
المؤسسات  نشاطات  لتنمية  إضافة  للدولة،  العامة  الميزانية  تمويل  في  تساهم  كبيرة  سنوية  مالية 
المشرفة على هذه األموال واألصول، إال أن هذه األموال كانت الهدف األول الذي طالته قرارات مجلس 
أنها  ذريعة  تم تجميدها تحت  فبراير، حيث  أحداث  اندالع  األمن 1970،1973 في مارس 2011 عقب 
القذافي،  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  إلى  إشارة  القذافي«  »أموال  مصطلح  تمرير  تم  بل  للنظام،  تعود 
للشعب  ملك  األموال  هذه  أن  من  الرغم  على  دولية،  عقوبات  فرض  صورة  في  تجميدها  قرار  لتبرير 
الليبي وتديرها مؤسسات الدولة الليبية المتخصصة مثل مؤسسة االستثمارات الخارجية وما يتبعها من 

شركات ومؤسسات تنتشر في كل قارات العالم، والودائع النقدية في كبرى المصارف الدولية.
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ماهية األموال المجمدة

الليبية  واألموال  االستثمارات  حجم  وعن 
سليمان  الليبي  االقتصادي  يقول  بالخارج 
جميع  يجمع  الذي  »الغطاء  الشحومي،  
هي  والداخل  بالخارج  الليبية  االستثمارات 
تسمي  والتي  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
بمبلغ  اصولها  قيمة  تقدر  والتي    )LAI(
شركة   550 حوالي  ويتبعها  دوالر  مليار   64
تشكل  مجمدة  نقدية  أرصدة  وتشمل 
والباقي  األصول  قيمة  من   50% حوالي 
األمد  طويلة  استثمارات  شكل  في  موجود 
 50% في عدد من المؤسسات الليبية ويأتي 
صناديق  شكل  في  االستثمارات  هذه  من 
الليبية  للشركة  تابعة  استثمارية  ومحافظ 

وهي  المجاالت  مختلف  في  باالستثمار  تقوم  والتي   )LAFICO( الخارجية  لالستثمارات 
 ،)LAP( األفريقية   الليبية  والمحفظة االستثمارية  ليبيا،  المؤسسات االستثمارية خارج  أقدم 
OilIn�( النقطية  االستثمارات  وشركة   ،)LTP المد   طويلة  االستثمارية  )والمحفظة 

االخر  النصف  ام   ،  )LLIDF( والتطوير  الداخلي  لالستثمار  الليبي  والصندوق   ،)vest
فتديره المؤسسة بنفسها وهو عبارة عن ارصدة نقدية و ودائع لدي بنوك اجنبية واستثمارات 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  تواجه  والذي  ثابتة،  عوائد  ذات  استثمارية  وأدوات  سندات  في 

صعوبات في إدارة هذه األرصدة بسب استمرار الحظر الدولي عليها. 
بنحو  وتقدر  الخارجي  الليبي  المصرف  مخزونات  بالخارج  واألصول  االحتياطيات  وتشمل 
22.5 مليار دوالر، وبحساب بسيط فان ليبيا لديها استثمارات واحتياطيات تقدر بحوالي 170 

مليار دوالربنهاية عام 2014 والتي كانت تقدر بحوالي 197 مليار في نهاية عام 2013 .«
العقوبات  استمرار  بليبيا أصرت على  المختصة  الدولية  العقوبات  لجنة  أن  الرغم من  على 
وتجديد قرار تجميد األموال الليبية إال أنها لم تسلم من التصرف فيها وفقا لتقارير، واعترافات 
المجمدة معتمدة في ذلك  أقرت بتحويل مبالغ كبيرة من فوائد األصول  التي  الدول  بعض 
على االختالف في تفسير بنود قرارات العقوبات، حيث اتجهت إلى السماح بالتصرف في عوائد 
األموال المجمدة واإلبقاء على المبالغ األصلية تحت طائلة العقوبات، ولعل ما أقرت به الحكوم 
البلجيكية أخيرا واعترافها بتحويل أموال من عوائد األموال الليبية المجمدة في بنوكها، ولعل 
المستفيدة  والجهات  المحولة  األموال  لتلك  المجهول  المصير  هو  الجدل  من  موجة  أثار  ما 

منها، واالشتباه في ان تكون صرفت لمصلحة مجموعات مسلحة وفقا لتقارير متطابقة.
األخطار المحدقة داخليا وخارجيا

الليبية  األموال  أصبحت  الرقابية،  األجهزة  قدرة  وضعف  الهش،  السياسي  الوضع  ظل  في 
محلية  أطراف  عدة  من  استهداف  نتيجة  واالستهالك  للتالعب  عرضة  الخارج  في  المجمدة 
وخارجية، جعل مصيرها مجهول، حيث كشف تقرير لجنة مجلس األمن الدولي المعنية بالشأن 
معرفة  دون  وإضمحالل  تأكل  لحالة  تعرضت  األموال  هذه  أن  تؤكد  تفاصيل  عن  الليبي، 
المسؤولين عن التصرف فيها، حيث وأوضح التقرير أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية 

أن  أعلن  بوهادي،  حسن  األسبق  لالستثمار 
 65 قيمتها  تبلغ  مجمدة  أصوال  للمؤسسة 
مليار دوالر، إال أن الفريق تأكد إثر المشاورات 
األعضاء،  الدول  من  عدد  مع  أجراها  التي 
السابقين  والموظفين  األموال،  ومديري 
ورئيسها  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  في 
التنفيذي الحالي من أن مبلغ 67 مليار دوالر 
يمثل مجموع أصول المؤسسة، بما في ذلك 
رئيس  ويقر  لها،  التابعة  الشركات  أصول 
مجلس إدارة المؤسسة بأن هذا المبلغ جرى 

تم تمرير مصطلح »أموال القذافي« إشارة إلى الزعيم 
تجميدها  قرار  لتبرير  القذافي،  معمر  الراحل  الليبي 
أن  من  الرغم  على  دولية،  عقوبات  فرض  صورة  في 
هذه األموال ملك للشعب الليبي وتديرها مؤسسات 

الدولة الليبية المتخصصة.
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تقييمه في عام 2012، وأنه من الصعب تقييمه في الحالة الراهنة، وفي الواقع كان الفريق قد 
الليبية لالستثمار،  المؤسسة  أقرت  56 بليون دوالر، فيما  يبلغ  أفاد بأن مجموع األصول كان 
أخيرا  للفريق بأن األصول المجمدة ال تتجاوز 43 مليار دوالر، ويثير تضارب قيم هذه األموال 

شكوك حول مصيرها وحقيقة التصرف فيها بالمخالفة للعقوبات الدولية.
غير  أشخاص  قبل  من  فيها  للتصرف  تعرضت  الخارج  في  الليبية  واألموال  األصول  وكانت 
مخولين بذلك خالل سنة 2012 ‘ عندما قامت السلطات المؤقتة بتشكيل لجان بحجة البحث 
عن األموال الليبية بالخارج وتحصيلها مقابل عموالت، بدعوى أنها أموال مهربة،وهو ما ترتب 
الثابتة والمنقولة بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمها السوقية  عليه بيع العديد من األصول 

الحقيقية في عدة دول ال سيما الدول األفريقية.
ونشرت وكالة رويترز اإلخبارية تقريرا بعنوا حقائق األموال الليبية المجمدة والمفرج عنها، 
فصلت فيه المبالغ التي قدرتها بنحو 150 مليار دوالر، والتي تم التصرف فيها من قبل بعض 
الدول، خالل فترة األحداث التي شهدتها ليبيا سنة 2011 على الرغم من قرار التجميد، حيث 

أوضح التقرير أن:
- وزارة الخارجية االمريكية أعلنت أن مبلغ 1.5 مليار دوالر أفرج عنه لسداد قيمة المساعدات 
والصحة  للطاقة  المدنية  ولالستخدامات  المتحدة  األمم  وكاالت  قدمتها  التي  االنسانية 

والتعليم والغذاء.
- بريطانيا أعلنت في أواخر أغسطس 2011 أن األمم المتحدة وافقت على طلبها االفراج 

عن 1.55 مليار دوالر من األموال الليبية المجمدة لديها.
- أفرجت ايطاليا عن 350 مليون يورو من 
االموال الليبية المجمدة في البنوك االيطالية، 
وكانت خطوة أولى لحقت بها خطوات أخرى.

تقديرات  في  الدقة  غياب  من  الرغم  على 
أكتنف  وما  بالخارج،  الليبية  واألموال  األصول 
أن  الثابت  يبقى  شكوك  من  معها  التعامل 
أن  إال  يمكن  ال  األموال  هذه  له  تتعرض  ما 
المجهول،  لمصيرها  حقيقي  تهديد  يكون 
ومؤشر كاشف لألهداف الحقيقية التي دعت 

لتجميدها.

على الرغم من أن لجنة العقوبات الدولية المختصة 
قرار  وتجديد  العقوبات  استمرار  على  أصرت  بليبيا 
التصرف  من  تسلم  لم  أنها  إال  الليبية  األموال  تجميد 

فيها وفقا لتقارير، واعترافات بعض الدول.

من  فيها  للتصرف  تعرضت  الخارج  يف  الليبية  واألموال  األصول 
قامت  عندما   ‘  2012 بذلك خالل سنة  غير مخولين  أشخاص  قبل 
السلطات المؤقتة بتشكيل لجان بحجة البحث عن األموال الليبية 

بالخارج وتحصيلها مقابل عموالت.
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مساءلة رئيس الخزينة 
السابق في بلجيكا حول 

األموال الليبية

قال جورج جيلكينيت، رئيس 
مجموعة Ecolo: »لقد قرأت 
جواب السيد مونبالييو 
بعناية ال يمكن القول أنه ال 
يقدم لنا معلومات مفيدة. 
لكنها ليست مرضية. 
ويوضح شكل من أشكال 
االستخفاف الذي ال يطاق 
في إدارة األموال المجمدة 
الليبية، من قبل الخزانة«.
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 Le soir صحيفة 
بوابة  ترجمة   - البلجيكية 

إفريقيا اإلخبارية 

بالفعل  أجاب  قد  مونباليو  مارك  كان 
في  المالية  لجنة  من  أسئلة  عن  كتابيا 
األعضاء  لكن  البلجيكي،  النواب  مجلس 

يريدون معرفة المزيد.
النواب  بمجلس  المالية  لجنة  عمل 
المجمدة  الليبية  األموال  ملف  بشأن 
البرلمانيون  يهتم  حيث  مستمر. 
بالشروط التي أجازت فيها بلجيكا )من 
 2012 أكتوبر  في  الخزانة(  وزارة  خالل 
عن  اإلفراج   Euroclear بنك   ،
الليبية،  األموال  من  المتأتية  الفائدة 
المتحدة  األمم  من  بأمر  جمدت  والتي 
القذافي  معمر  نظام  كان  وقت  في 
يعيش أيامه األخيرة. وبموجب هذا القانون اإلداري، فإن حوالي 1.5 مليار يورو اختفت، وفقًا 
لتقديرات غير دقيقة.  »تسرب« تم تأكيده مؤخًرا من قبل مؤسسة االستثمار الليبية، وهو 

الصندوق السيادي الليبي الرئيسي الذي استهدفه التجميد ولديه أصول في بلجيكا.
أرسل األعضاء أسئلة عبر البريد إلى مارك مونباليو، الذي كان نائب رئيس الخزانة في 
عام 2012. فأجابهم المتقاعد اليوم بسرعة: وصل بريده في نهاية األسبوع الماضي إلى 
المسؤولين المنتخبين. هذا األربعاء، تم تناول الموضوع من قبل لجنة المالية. ومن الواضح 

أن الجواب المكتوب لمارك مونباليو ال يرضيها تماًما.

** استخفاف ال يحتمل: 
المعارضة، تدعو إلى جلسة رسمية لرئيس الخزانة السابق، واألغلبية ال تعارضها.

قال جورج جيلكينيت، رئيس مجموعة Ecolo: »لقد قرأت جواب السيد مونبالييو بعناية 
ال يمكن القول أنه ال يقدم لنا معلومات مفيدة. لكنها ليست مرضية. ويوضح شكل من 
أشكال االستخفاف الذي ال يطاق في إدارة األموال المجمدة الليبية، من قبل الخزانة ». ويقول 
Olivier Maingain موافقا: »إن الوثائق الوحيدة التي نقلها ]السيد مونباليو[ ال 

تسمح بفهم التحليل القانوني الذي يقوم على أساسه تحرير الفوائد« .
االتحاد  لدى  بلجيكا  ممثل  كان  الذي  دومون.  فرانسوا  بسماع  المعارضة  تطالب  كما 
)مجموعة  ريليكس  مجموعة  ضمن  البلجيكي  الربط  عنصر  أيضا  هو  وكان  األوروبي، 
 20 الخارجية لالتحاد األوروبي(. وقد تناولت مجموعة ريليكس في  المستشارين للعالقات 
محاضر  لكن  عدمه،  من  المجمدة  األموال  فوائد  تحرير  بمسألة  االهتمام   2011 أكتوبر 
في  اليوم  البلجيكي  الدبلوماسي  هو  دومون  فرانسوا  عامة.  ليست  وجدت(  )إن  االجتماع 

إثيوبيا. 
االشتراكي(  )الحزب  الووج  أحمد  ويقول 
»كل شءي مر في مجموعة ريليكس، لن يفهم 
أحد أن لجنة المالية ال تواصل عملها. يجب 
أن نسمع أيضا السيد دومونت، ال أستطيع 
أن أتخيل أن قراراً بهذه األهمية اتخذ تحت 
رئيس  وافق  واحد«. وقد  سلطة دبلوماسي 
التالية  االستماع  جلسة  طلب  على  اللجنة 
اللحظة«  »في هذه  لمارك مونباليو. ورفض 

دعوة فرانسوا دومون إلى مجلس النواب.

تطالب المعارضة البلجيكية بسماع فرانسوا دومون. 
وكان  األوروبي،  االتحاد  لدى  بلجيكا  ممثل  كان  الذي 
مجموعة  ضمن  البلجيكي  الربط  عنصر  أيضا  هو 
الخارجية  للعالقات  المستشارين  )مجموعة  ريليكس 

لالتحاد األوروبي(.


