
1 الخميس  17  مارس  2020             العدد: 109 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

الخميس  1٧ مارس ٢0٢0                                   ٢9 صفحة                                   العدد 109

»الحرب«  بين السراج والكبير:
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صراع السرّاج والكبير.. االفتتاحية

العبث بالّدولة
فـي زمـن المحنـة
وخّلف  كلها  العالم  دول  أرهق  والذي  الزاحف،  المستجد  الوباء  زمن  في 
على  طاحنة  حربا  ليبيا  فيه  تعيش  زمن  وفي  الضحايا،  من  اآلالف  عشرات 
تخوم العاصمة. يخرج صراع آخر في البالد، بين رئيس حكومة الوفاق فائز 
التراشق  حّد  وصل  الكبير  صديق  المركزي  المصرف  ومحافظ  السراج، 
المواطن  أوضاع  تفاقم  من  ليزيد  المضادة،  والبيانات  والبيانات  بالتهام 

الليبي المزرية ويزيد المشهد السياسي الليبي تعقيدا ومأساوية.
حرب  مع  الليبية  األزمة  مثّلث  أضالع  ليكمل  جاء  الكبير  مع  السّراج  صراع 
طرابلس وكورونا، وليؤّشر إلى وصول مراحل العبث السياسي إلى مستويات 
غير مسبوقة في وقت يعاني فيه الليبيون شح الموارد المالية وحظر التجوال 
والخوف من انتشار وباء كورونا والرعب من أصوات القذائف على الجبهات.  

محمد بالطيب
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السّراج ُيخرج »الحرب« مع الكبير إلى العلن: 
االنهيار  لحالة  استمرارا  يبدو  الذي  الصراع 

وحالة  ليبيا  في  الّدولة  مؤسسات  وصلتها  التي 
السياسي  الوضع  عليها  بات  التي  التفتت 
خاصة في العاصمة طرابلس وضعف السلطة 
التنفيذية والهوان التي وصلتها، بدأ مع بيان 
من المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج دعا 

مصرف  إدارة  لمجلس  عاجل  اجتماع  إلى  فيه 
ليبيا المركزي عبر الدوائر التلفزيونية، لممارسة 

النقدية  السياسات  ووضع  القانونية،  صالحياته 
واالئتمانية والمصرفية وتنفيذها.

حيث طالب الرئاسي في بيانه بـ«اتخاذ الخطوات الالزمة 
التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف 

ليبيا المركزي«. مضيًفا بالقول: »نحن على استعداد التخاذ كل ما من 
شأنه انعقاد االجتماع من خطوات وإجراءات، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات 

في مصلحة ليبيا وشعبها«، وفق تعبيره.
وأعبر المجلس في بيانه عن أمله في التجاوب التام من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. 

مطالبا بـاالرتفاع فوق الخالفات، وأن يستعيد 
مجتمعا  المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس 
مهامه، وإنهاء حالة االنفراد بالقرار والسيطرة 
نص  وفق  النقدية”  السياسة  على  األحادية 

البيان.
موّجه  أّنه  واضًحا  كان  الذي  الجزء  هذا 
قد  أّنه  يبدو  شخصًيا،  الكبير  الصّديق  إلى 
العلن.  إلى  الحرب  أخرج  الذي  الّضوء  كان 
الرئاسي تدخل محافظ  المجلس  انتقد  حيث 
الكبير في  الصديق  المركزي  المصرف 
داعًيا  والمالية،  االقتصادية  الدولة  سياسات 

صراع السّراج مع الكبير جاء ليكمل أضالع مثّلث األزمة 

الليبية مع حــرب طرابلس وكــورونــا، وليؤّشر إلــى وصول 

مراحل العبث السياسي إلى مستويات غير مسبوقة في 

وقـــت يــعــانــي فــيــه الليبيون شــح الـــمـــوارد الــمــالــيــة وحظر 

الــتــجــوال والــخــوف مــن انــتــشــار وبـــاء كــورونــا والــرعــب من 

أصوات القذائف على الجبهات.  
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إلى ”إنهاء حالة فرض وجهة نظر شخص واحد، 
المقاصة  منظومة  إنذار  سابق  دون  أوقف 
والتحويالت، وتأخر عن تنفيذ أذونات المرتبات 
من  بشهر  شهرا  إليه  الشهرية المحالة 
بدخول  فادحا  ضررا  ألحق  مما  المالية،  وزارة 
مواطنيه  معظم  يعتمد  بلد  في  المواطنين 

على المرتبات والمعاشات. 
من  فوري  فعل  رد  أثار  الذي  البيان  هذا 
القمة  كأّنه  بدا  مضاد،  بيان  في  الكبير  الصديق 
الّصديق  فاستفراد  الجليد.  جبل  فوق  خرجت  التي 
بالقرار صلب المصرف المركزي، والذين تؤيده العديد 
من القرائن، بدا من خالل البيان وكأّنه حقيقة ماثلة بقّوة ي 
مع  معامالتها  تسيير  على  قادرة  تعد  لم  التي  الوفاق  حكومة  وجه 
ما  بحسب  المالّية،  وزارة  وخاصة  المصرف 

أعلنه السّراج نفسه.

 الصّديق الكبير يرّد الهجوم: 
ردًّا على السّراج، أصدر المصرف المركزي 
إلى  الدولة  مؤسسات  »كافة  فيه  دعا  بيانا، 
األخطار  لمواجهة  وتكاتفها  الجهود  توحيد 
المحدقة والتحديات المتزايدة«، قائاًل إن تلك 
الضرورة،  لحالة  منه  »استشعاًرا  تأتي  الدعوة 
الدولة  بها  تمر  التي  االستثنائية  والظروف 
الليبية، والعالم بأسره، ومراعاة للصالح العام« 

وفق تعبيره. 
المصرف  السّراج حول توحيد  وعن مبادرة 
البيان  قال  والبيضاء(  )طرابلس  المركزي 
»منذ  أطلقها  التي  المبادرة  إنها  قال  ما  إلى 

الصراع الذي يبدو استمرارا لحالة االنهيار التي وصلتها 

مــؤســســات الـــّدولـــة فـــي لــيــبــيــا وحـــالـــة الــتــفــتــت الــتــي بــات 

عليها الوضع السياسي خاصة في العاصمة طرابلس 

التي وصلتها، بدأ  التنفيذية والهوان  وضعف السلطة 

مــع بــيــان مــن الــمــجــلــس الــرئــاســي بــقــيــادة فــائــز الــســراج 

دعا فيه إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة مصرف ليبيا 

المركزي عبر الدوائر التلفزيونية، لممارسة صالحياته 

الـــقـــانـــونـــيـــة، ووضــــــع الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة واالئــتــمــانــيــة 

والمصرفية وتنفيذها.
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بعد  المؤسسة  توحيد  بطلب   5102 العام 
إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات المصرف 
المركزي والمصرف الموازي، إيماًنا منه بحق 
للبس،  وإجالًء  الحقيقة  معرفة  في  المواطن 
والمسؤولية  الشفافية  بمبادئ  منه  والتزاًما 

والمحاسبة.
مجلس  بقرار  »التزم  المصرف  أن  مضيًفا 
المصرف  أعمال  على  التدقيق  بشأن  األمن 
الموازي، باعتباره أساًسا  المركزي والمصرف 
وفق  الالزم  الدعم  وقدم  المؤسسة  لتوحيد 
وباء  لمواجهة  الصحة  لوزارة  اختصاصاته 
كورونا، ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية 

الواردة إليه بالخصوص«. 
بيان  في  ماجاء  مختلف  على  رّده  وبعد 
والنقد  المرتبات  حول  الرئاسي  المجلس 
للمجلس  اتهاماته  المصرف  وّجه  األجنبي، 
قائاًل  البالد،  في  االقتصادّية  باألزمة  بتسبب 
التدابير  الرئاسي  المجلس  اتخاذ  »عدم  أّن 
وتصديره،  النفط  إنتاج  إلعادة  الالزمة 
على  سلًبا  انعكس  للدخل،  الوحيد  المصدر 
الرئيسي  السبب  الدولة، وهو  كافة مؤسسات 
فاقم  ما  وهو  والمالية،  االقتصادية  لألزمة 

الوضع المعيشي في البالد وفق نص البيان.
كل  بها  يفيض  التي  االتهامية  الصيغ 
الّصراع  حالة  على  تؤّكد  والتي  البيانين،  من 
المؤسستين،  بين  -وبحّدة-  القائم  القطاع 
التي وصلتها  الى حالة االستهتار  أيًضا  تشير 
مؤسسات الّدولة في ظرف عصيب تواجه فيه 
البالد أزمة الحرب وأزمة كورونا وما يصاحبهما 
من ظروف إنسانية واقتصادّية صعبة للغاية. 

بعد رّده على مختلف ماجاء في بيان المجلس الرئاسي 

اتهاماته  المصرف  وّجــه  والنقد األجنبي،  المرتبات  حول 

الــبــالد، قائاًل  بــاألزمــة االقــتــصــادّيــة فــي  للمجلس بتسبب 

ــــدم اتـــخـــاذ الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي الــتــدابــيــر الـــالزمـــة  أّن »عـ

إلعادة إنتاج النفط وتصديره، المصدر الوحيد للدخل، 

الــدولــة، وهــو السبب  انعكس سلًبا على كافة مؤسسات 

الــرئــيــســي لـــأزمـــة االقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة، وهــــو مـــا فــاقــم 

الوضع المعيشي في البالد وفق نص البيان.
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صراع مصالح يدفع 
ثمنه الليبيون

تصاعدت الخالفات بين فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، 
غير  مستويات  إلى  طرابلس،  بالعاصمة  المركزي  المصرف  رئيس  الكبير،  والصديق 
مسبوقة، ووصلت إلى حرب رسائل علنية، كشفت عن طبيعة الخالفات في إدارة الموارد المالية 

بين السراج ومحافظ البنك المركزي في طرابلس المدعوم من اإلسالميين.
بدأت المعركة بين الجانبين عندما أبدى رئيس المجلس الرئاسي رغبته في توحيد المصرف 
المصرفين  رئيسي  فيه  يدعو  تفصيليًا  بيانًا  وأصدر   ،2014 عام  منذ  المنقسم  المركزي، 
المنقسمين، بين مدينتي طرابلس )غرب( والبيضاء )شرق(، إلى عقد االجتماع بين القطبين 

عبر الدائرة المغلقة والبدء الفوري بمباشرة مهامه بما يخدم المصحلة العامة.

عبدالباسط غبارة

»الحرب« بين السراج والكبير..
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أشار السراج خالل البيان إلى أن توحيد مجلس اإلدارة يهدف إلى إنهاء حالة االنفراد في 
تأخر صرف مرتبات  إلى  باإلضافة  والحواالت  المقاصة  وقف منظومة  منها  القرارات  اتخاد 
العاملين في القطاع العام المحالة من وزارة المالية كل شهر في وقته.وبدت األسباب التي 
الذي يملك كل  الكبير  المركزي الصديق  ليبيا  إلى محافظ مصرف  ذكرها إشارة واضحة 

الصالحيات السابقة واالمتيازات.
لكن الكبير سارع، من جانبه، إلى إصدار بيان قال فيه إن المصرف الذي يتولى رئاسته هو 
»المبادر منذ عام 2015 بطلب توحيد المؤسسة، بعد إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات 
المصرف المركزي والمصرف الموازي، إيمانًا منه بحق المواطن في معرفة الحقيقة، وإجالًء 

للبس، والتزامًا منه بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة«.
وعن سبب إيقاف بيع النقد األجنبي مؤقتا، أرجع الكبير موقفه إلى حالة الضرورة القصوى 
بسبب توقف إنتاج النفط وتصديره، وضمانا لتحقيق االستدامة المالية أمام الطلب على 
تسمية  عدم  تعبيره.ورغم  وفق  والتربح،  المضاربة  ألغراض  فيه  المبالغ  األجنبي  النقد 
خص  للمنظومة،  الكبير  إغالق  عن  حديثه  في  ببنغازي  المركزي  فرع  منظومة  السراج 
األخير في رده الحديث عن إقفال منظومة بنغازي الذي عده إجراء احترازيا سببه قيام نائب 
المحافظ بالمصرف الموازي، بقرصنة بعض الحسابات المصرفية لجهات عامة خارج إطار 

القانون، وفق قوله، دون أن يفهم الربط بينهما.
وظل ُينظر للكبير على أنه من رجال المجلس الرئاسي النافذين؛ خصوصًا بعد الدعم 
النواب  تلقاه منه في مواجهة مجلس  الذي 
بشرق البالد، عقب عزله قبل خمسة أعوام، 
عبد  محمد  الشهير  االقتصادي  وتعيين 
بدياًل   201٧ عام  نهاية  الشكري  السالم 
على  العصيان  أعلن  الكبير  لكن  عنه، 
حسب  »اإلخوان«  جماعة  من  بدعم  السراج، 

مراقبين.
الصراع  أسباب  أول  أن  المراقبون  ويرى 
هو رفض الكبير ومن ورائه جماعة اإلخوان، 
توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي التي 
وشرقها،  البالد  غرب  بين  منقسمة  تزال  ال 

بدأت المعركة بين الجانبين عندما أبدى رئيس المجلس 

المنقسم  المركزي،  المصرف  توحيد  في  رغبته  الرئاسي 

بيانًا تفصيليًا يدعو فيه رئيسي  منذ عــام 2014، وأصــدر 

)غـــرب(  طــرابــلــس  مدينتي  بــيــن  المنقسمين،  المصرفين 

عبر  القطبين  بين  االجــتــمــاع  عقد  إلــى  )شـــرق(،  والبيضاء 

الدائرة المغلقة والبدء الفوري بمباشرة مهامه بما يخدم 

المصحلة العامة.
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المتحدة،  المرفوضة داخليًا وخارجيًا، حيث ال تزال بعثة األمم  واإلبقاء على حالة االنقسام 
ليبيا  مصرف  توحيد  إعادة  ضرورة  على  تصر  الدولية،  واألطراف  األمريكية،  والسفارة 
المركزي وإنهاء االنقسام وعودة مجلس إدارة المصرف لالنعقاد والقيام بمهامه، وتجاوز 

االنقسامات السياسية النقدية باعتبارها أحد أهم مقومات السياسة االقتصادية العامة.
األزمة  بهذه  الخروج  السراج  اختار  الطرفين  بين  المعلن  غير  الصراع  من  أشهر  وبعد 
إلى العلن في كلمة متلفزة، ليقول إن األمور وصلت »حد القطيعة« بين المصرف المركزي 
ووزارة المالية بحكومته، أثناء إعداد الميزانية، مقراً بأن حكومته »وصلت إلى طريق مسدود 
أزمات  لمواجهة  طوارئ  ميزانية  باعتماد  الحكومة  طلب  رفض  الذي  الكبير  الصديق  مع 

البالد.
التواصل  »انقطاع  إلى  »اإلخوان«،  اليد بعد تغول جماعة  الذي بات مغلول  السراج  وأشار 
بين الطرفين، واللجوء إلى الوساطات إلنهاء أزمة الميزانية«، مبرزاً أن الكبير »أوقف منظومة 
االعتمادات المستندية الالزمة للواردات، دون التواصل مع الحكومة«، كما »تسبب في تأخر 
الموازي  السوق  كبح  عن  مسؤول  المركزي  السراج:أن  أفاد  مبرر«.و  دون  المرتبات  صرف 
 ، القرب من مؤسساته  و ال يريد  ، فهو أصبح صندوق أسود متدخل في كافة مؤسسات 
ويجب إصالح و استكمال مجلس إدارته ، و تولى مسؤولياته بالكامل ، لتغيير سعر الصرف 

من قبله«. 
ورد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بأن إقفالهم للمنظومة كان نتيجة حالة 
أسعاره  وانهيار  وتصديره  النفط  إلنتاج  الكامل  اإلقفال  في  المتمثلة  القصوى  الضرورة 

كان  المركزي  أن  إلى  باإلضافة  العالمية،  األسواق  في 
الرسم  سعر  تعديل  فور  المنظومة  سيفتح 
أن  وأضاف  األجنبي،  النقد  مبيعات  على 
الطلبات  كافة  نفذ  المركزي  المصرف 
لمواجهة  الحكومة  من  إليه  الواردة  المالية 
كورونا، كما يقدر عدد االعتمادات المفتوحة 
لتوريد السلع خالل أكتوبر 201٩ حتى تاريخ 
اليوم  األجنبي  النقد  مبيعات  منظومة  فتح 
 15 يعادل  ما  أي  دوالر  مليارات   4 من  أكثر 
مليار دينار، فضاًل عن مبيعات النقد األجنبي 
الذي  األسر  وأرباب  الشخصية  لألغراض 

أنــه مــن رجــال المجلس الرئاسي  ظــل ُينظر للكبير على 

ــــذي تـــلـــقـــاه مـــنـــه فــي  ــنـــافـــذيـــن؛ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد الــــدعــــم الــ الـ

مــواجــهــة مجلس الـــنـــواب بــشــرق الـــبـــالد، عــقــب عــزلــه قبل 

خــمــســة أعـــــوام، وتــعــيــيــن االقـــتـــصـــادي الــشــهــيــر مــحــمــد عبد 

السالم الشكري نهاية عام 2017 بدياًل عنه، لكن الكبير 

أعلن العصيان على السراج، بدعم من جماعة »اإلخوان« 

حسب مراقبين.



9 الخميس  17  مارس  2020             العدد: 109 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

يوجه جزء منه لتمويل احتياجات السوق.
إدارة  مجلس  أعضاء  سحب  والكبير،  السراج  بين  الجانبية  الحرب  هذه  مع  وبالتوازي 
وعبد  المختار،  أحمد  ومحمد  سليمان،  غيث  وامراجع  سالم،  علي  المركزي:  ليبيا  مصرف 
الرحمن هابيل، دعوتهم إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة المصرف، وقالوا في بيانهم 
إن »المجلس الرئاسي لم يحرك ساكنًا بعد صدور الدعوة لالجتماع، ولم يصدر عنه ما يفيد 
ما التزم به من استعداد، واتضح أن الغرض الوحيد من اإللحاح لعقد االجتماع استخدام 

هذه الدعوة كورقة ضغط ال غير.
البساط  لسحب  اإلخوان  جماعة  سعي  هو  للصراع  الحقيقي  السبب  أن  مراقبون  واعتبر 
من تحت أقدام فائز السراج وحكومته، واالنفراد عبر محافظ المصرف المركزي، بالتحكم 
في الموارد المالية للدولة، وكذلك إلى رفض اإلخوان المسيطرين على المصرف المركزي 
للشرقية  المنطقتين  في  »كورونا«  فيروس  من  التوقي  بخطة  الخاصة  االعتمادات  صرف 

والجنوبية الخاضعتين لنفوذ الحكومة المؤقتة، والتي أقرها المجلس الرئاسي.
واتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، منتصف 
العاصمة  في  المركزي  المصرف  على  بالسيطرة  »اإلخوان«  تنظيم  الماضي  )آذار(  مارس 
جماعاته  »لتمويل  اإلدارة  بمجلس  وقيادية  عليا  مناصب  في  كوادره  عين  الذي  طرابلس 
وميليشياته«.وأشار المسماري في مؤتمر صحفي إلى أن »هؤالء العناصر صرفوا للميليشيات 

االرهابية في يوم واحد 2 مليار، فيما كان الشعب الليبي يموت أمام المصارف«.
لـ«العربية. آغا  بالبيضاء رمزي  الليبي  المركزي  المصرف  السيولة في  لجنة  وأكد رئيس 
نت«، مارس الماضي، أن المصرف المركزي بطرابلس، »مختطف« من أذرع اإلخوان في ليبيا، 
الليبيين  ومدخرات  أموال  أن  إلى  مشيرا 
المسّلحة  الميليشيات  لتمويل  تذهب 
أغلب  أن  إلى  الفتًا  األجانب،  والمرتزقة 

أعضاء مجلس اإلدارة يتبعون الجماعة.
التي  »اإلخوانية«  القيادات  بين  ومن 
القيادي فتحي عقوب  تغولت في المصرف، 
مجلس  سر  أمين  منصب  يشغل  الذي 
المؤيدين  أبرز  أحد  وهو  المصرف،  إدارة 
أسسه  الذي  بنغازي«  ثوار  »شورى  لمجلس 
تنظيما  المصنف  الشريعة«  »أنصار  تنظيم 
إرهابيا.وطارق المقريف الذي يعّد من أهّم 
بمفاصل  تتحكّم  التي  اإلخوانية  القيادات 
منصب  يشغل  حيث  المركزي،  المصرف 

اختار  الطرفين  بين  المعلن  غير  الــصــراع  من  أشهر  بعد 

السراج الخروج بهذه األزمــة إلى العلن في كلمة متلفزة، 

لــيــقــول إن األمــــور وصــلــت »حـــد الــقــطــيــعــة« بــيــن المصرف 

الميزانية،  إعــداد  أثناء  بحكومته،  المالية  ووزارة  المركزي 

مقرًا بأن حكومته »وصلت إلى طريق مسدود مع الصديق 

الكبير الذي رفض طلب الحكومة باعتماد ميزانية طوارئ 

لمواجهة أزمات البالد.
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عضو مجلس اإلدارة، و هو أيضا عضو مجلس إدارة المؤسسة المصرفية العربية، وعضو 
المهني  التدريب  توفر  مؤسسة  وهي  القطرية،  »صلتك«  مبادرة  مؤسسة  أمناء  مجلس 
العربي، يقيم  والمساعدة لرجال األعمال الشباب على إطالق مشاريعهم في قطر والعالم 

في قطر، ويوصف بأنه إحدى رجاالتها في ليبيا.
وفي تطور جديد، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اإلثنين قرارا بخفض مرتبات 
 02 بنسبة  العامة  الخزانة  من  الممولة  المؤسسات  جميع  في  اإلدارية  بالوحدات  العاملين 
في المئة بداية من الشهر القادم، في خطوة تزيد عبئا جديدا على كاهل الليبيين الذين 
يعانون أزمات معيشية صعبة جراء الحروب وخطر تفشي وباء كورونا في ظل تردي القطاع 

الصحي في البالد.
حلفائه  لمطالب  السراج  إذعان  إلى  تشير  الخطوة  أن  الليبي  للشأن  المتابعون  ويرى 
السالح  واستجالب  القتال  جبهات  على  اإلغداق  تواصل  يقدمون  الذين  اإلسالميين 
الموظفين  أغلب  فيه  يستلم  لم  وقت  في  القرار  يأتي  الليبيين.حيث  قوت  على  والمرتزقة 
الموارد  إدارة  في  الخالفات  بسبب  الماضية  أشهر  للثالثة  مرتباتهم  ليبيا  في  الحكوميين 

المالية بين السراج ومحافظ البنك المركزي في طرابلس المدعوم من اإلسالميين.
وكان السراج في بداية األمر يرفض سياسات التقشف المالية التي يحاول الكبير فرضها 
لضمان اإلنفاق على الحرب، لكن يبدو أنه يبدي لينا األن في االستجابة لهذه السياسات.
تمويل  في  بالتقصير  تتهمه  عليه  إعالمية  حملة  شن  إلى  الكبير  لسياسات  رفضه  وأدى 

جبهات القتال، وصلت إلى حد التلويح بإقالته وإعالن حكومة »ثوار« أو حكومة حرب.
ويقول مراقبون إن هدف محافظ المصرف المركزي من إيقاف المرتبات رغم تأكيد وزير 

مالية  تغطية  وجود  بومطاري  فرج  المالية 
تقشفية  بإجراءات  والتلويح  لصرفها  كافية 
خلق  هدفه  الوقود،  عن  الدعم  كرفع  أخرى 
الليبي  والجيش  القبائل  على  شعبي  ضغط 
اّدخار  إلى  إضافة  النفط،  حقول  فتح  إلعادة 

األموال الستمرار اإلنفاق على الحرب.
جوهر  النفطية  ليبيا  ثروات  وتعتبر 
الصراع في ليبيا، إذ تستحوذ حكومة الوفاق 
تدخل  استدعى  ما  مواردها،  أغلب  على 
في  والجنوب  الشرق  في  الليبية  القبائل 
القبائل  أغلقت  حيث  فبراير  شهر  منتصف 
متهمة  النفطية  والموانئ  الحقول  الليبية 
على  الشعب  ثروات  بإهدار  الوفاق  حكومة 

اختار  الطرفين  بين  المعلن  غير  الــصــراع  من  أشهر  بعد 

السراج الخروج بهذه األزمــة إلى العلن في كلمة متلفزة، 

لــيــقــول إن األمــــور وصــلــت »حـــد الــقــطــيــعــة« بــيــن المصرف 

الميزانية،  إعــداد  أثناء  بحكومته،  المالية  ووزارة  المركزي 

مقرًا بأن حكومته »وصلت إلى طريق مسدود مع الصديق 

الكبير الذي رفض طلب الحكومة باعتماد ميزانية طوارئ 

لمواجهة أزمات البالد.
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الحروب وجلب المقاتلين األجانب.
غلق  بقرار  القبائل  شيوخ  ويتمسك 
النفطية  والموانئ  والمصارف  الحقول 
لحين تشكيل حكومة موحدة قادرة على 
الليبيين وضرورة وضع  حماية مقدرات 
الدولة  بمؤسسات  القائم  للعبث  حد 
ليبيا  مصرف  رأسها  وعلى  المالية، 
الخارجية. االستثمارات  المركزي وجهاز 
األمم  الليبية  القبائل  شيوخ  وطالب 
بالمجلس  اعترافها  بسحب  المتحدة 
والمجلس  الوفاق  وحكومة  الرئاسي 
فيه  يسيطر  وقت  في  للدولة،  األعلى 
مناطق  على  الليبي  الوطني  الجيش 

واسعة.
األعلى  المجلس  رئيس  نائب  وعلق   
السنوسي  الشيخ  ليبيا  وأعيان  لمشايخ 
إذا  وقال  الراهنة  األزمة  على  الحليق، 
لتوحيد  دعوته،  في  جادا  السراج  كان 
البيضاء  وفي  طرابلس  في  المركزي  ليبيا  مصرف  االستراتيجيتين،  المؤسستين  هاتين 
بعودة مقر  والقاضي  رقم ٧42 لسنة 3102،  القرار  بتنفيذ  الحوار مشروط  باب  فان  فإن  
بنغازي،  إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
مقر  إلى  المركزي  ليبيا  مصرف  وإعادة 
أن  كذلك.مضيفا  بنغازي  في  تأسيسه 
لهاتين  الرئيسي  المقر  هى  بنغازي 
المؤسستين وتنعم باالستقرار واآلمان. 
الكبير،  الصديق  الحليق،  ووصف 
بالعابث بمقدرات الليبيين وهو يساوم 
الليبيين الذين أقفلوا النفط ويساومهم 

بالمرتبات.
العام  موازنة  الوفاق  حكومة  وأقرت 
دوالر  مليار   2٧،٩ قدره  بإنفاق   2020
مقابل ٧6.33 مليار دوالر للعام 201٩. 
أوضاعا  الليبيون  فيه  يعيش  وقت  وفي 
حكومة  تمضي  مأزومة،  اجتماعية 
الوفاق في فرض موازنة تقشفية، تثقل 
تصرف  حين  في  المواطنين،  كاهل 
بالمال  القتال  جبهات  دعم  في  األموال 

والسالح والمرتزقة.
من  مشبوهة  اتفاقات  السراج  وعقد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمه 
جسرا  األخير  وفتح  واألسلحة،  بالمرتزقة 
السوريين  المرتزقة  لنقل  وبحريا  جويا 
لسيطرة  الخاضعة  والمدن  العاصمة  إلى 
اعالمية  تقارير  الرئاسي وتحدثت  المجلس 
المرتزقة  بتمويل  السراج  حكومة  قيام  عن 
الليبي  المواطن  يعاني  فيما  طائلة  بأموال 

من تردي األوضاع المعيشية. 
ضخ  عن  شهرين  نحو  قبل  وتكشف 
مليارات  أربعة  نحو  المركزي  ليبيا  مصرف 

اعــتــبــر مــراقــبــون أن الــســبــب الــحــقــيــقــي لــلــصــراع هــو سعي 

جــمــاعــة اإلخـــــوان لسحب الــبــســاط مــن تــحــت أقــــدام فائز 

ــــراد عـــبـــر مـــحـــافـــظ الــمــصــرف  ــفــ ــ ــتـــه، واالنــ الــــســــراج وحـــكـــومـ

وكذلك  لــلــدولــة،  المالية  الــمــوارد  فــي  بالتحكم  الــمــركــزي، 

إلى رفض اإلخــوان المسيطرين على المصرف المركزي 

صـــرف االعــتــمــادات الــخــاصــة بخطة الــتــوقــي مــن فــيــروس 

»كورونا« في المنطقتين للشرقية والجنوبية الخاضعتين 

لنفوذ الحكومة المؤقتة، والتي أقرها المجلس الرئاسي.
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دوالر بشكل وديعة بعائد صفري من الفوائد في المصرف المركزي التركي، دعما القتصاد 
تركيا الذي يعانى األمرين نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية بأكثر من 25% من قيمتها 
مقابل الدوالر األمريكي. ووصفها رئيس لجنة السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي 

بالبيضاء رمزي اآلغا بالصفقة المشبوهة والوديعة لنحو 4 سنوات.
من  الشعبي  للغضب  الوفاق  حكومة  تجاهل  ينذر  اللندنية،  »العرب«  صحيفة  وبحسب 
سوء إدارتها لموارد البالد المالية وتبديدها لألموال في استجالب المقاتلين ونجدة البنك 

وديعة(  دوالر  مليارات   4( التركي  المركزي 
باندالع  المأزوم،  الداخل  حساب  على 
طرابلس  سكان  هدد  اجتماعية  احتجاجات 
اتباع  في  الحكومة  مضت  ما  إذا  بتفجيرها 
سياسة تقشف قد تصل إلى رفع الدعم عن 
خفض  في  مالمحه  تتجلى  ما  وهو  الوقود، 

موازنة 2020 مقارنة بـ 201٩.
المتوقع  من  أنه  الصحيفة  وتضيف 
الوفاق  حكومة  بين  األزمة  تتصاعد  أن 
موازنة  إقرار  بعد  العام،  القطاع  وموظفي 
رواتب  في  التخفيضات  تشمل  تقشفية 
والعالوات  المكافآت  وحجب  الموظفين 
العام،  القطاع  موظفي  عدد  في  والتقليص 

إلى جانب التلويح برفع الدعم عن الوقود.
النفط في  وتعاني ليبيا، أحد أهم منتجي 
تعرضت  حيث  متالحقة  أزمات  من  إفريقيا، 
الماضية،  السنوات  خالل  البالد  ثروات 
لعمليات سلب ونهب من طرف الميليشيات 
القطاعات  جميع  طالت  الفساد  وعمليات 
الليبيون  ويأمل  االقتصادية.  والمؤسسات 
في أن يتم تأمين ثروات البالد، وإنهاء خطر 
المليشيات، وتوحيد مؤسسات الدولة وعلي 

رأسها المؤسسات االقتصادية. 

إذ  ليبيا،  فــي  الــصــراع  جــوهــر  النفطية  ليبيا  ثــــروات  تعتبر 

تستحوذ حكومة الوفاق على أغلب مواردها، ما استدعى 

الليبية في الشرق والجنوب في منتصف  القبائل  تدخل 

ــبـــرايـــر حـــيـــث أغـــلـــقـــت الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة الــحــقــول  شـــهـــر فـ

ثــروات  بــإهــدار  الــوفــاق  حكومة  متهمة  النفطية  والموانئ 

الشعب على الحروب وجلب المقاتلين األجانب.

وتكشف قبل نحو شهرين عن ضخ مصرف ليبيا المركزي 

نحو أربعة مليارات دوالر بشكل وديعة بعائد صفري من 

الــفــوائــد فــي الــمــصــرف الــمــركــزي الــتــركــي، دعــمــا القتصاد 

الليرة  قيمة  انــخــفــاض  نتيجة  األمــريــن  يعانى  الـــذي  تركيا 

التركية بأكثر من 25% من قيمتها مقابل الدوالر األمريكي. 

ليبيا  مصرف  في  النقدية  السيولة  لجنة  رئيس  ووصفها 

الـــمـــركـــزي بــالــبــيــضــاء رمـــــزي اآلغـــــا بــالــصــفــقــة الــمــشــبــوهــة 

والوديعة لنحو 4 سنوات.
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صراع السرّاج والكبير.. 

الساسُة وخبراء 
االقتصاد يعلقون

همسة يونس

TheMixArab

صراعات تلو األخرى تشهدها الساحة الليبية، وكأن ليبيا تتميز 
إليها،  والصراعات  األزمات  تجذب  فريد  نوع  من  بمغناطيسية 
أسابيع،  منذ  البالد  تعيشها  التي  األزمات  تلك  أخر  بين  ومن 
الرئاسي فائز السراج،  الصراع الذي اندلع بين رئيس المجلس 
ورئيس المجلس اإلدارة بمصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

ا
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مارس  شهر  منتصف  إلى  نعود  الصراع،  لبداية  األولى  الخيوط  لجمع  سريعة  وبعودة 
بفتح  الرئاسي  الكبير، رفض طلبا من  الصديق  أن  مفادها  أخبار  تداولت  الماضي عندما 
منظومة مبيعات النقد األجنبي، وإعادة النظر من قبل المجلس الرئاسي في تحديد رسوم 
بيع النقد األجنبي والعمل على صياغة واعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020، وهي أخبار 
الرجلين،  البداية، لكن ما حدث بعد ذلك يحيل إلى خالف حقيقي بين  الرئاسي في  نفاها 
اتهم بعده رئيس المجلس فايز السراج، في بيان شخصي محافظ مصرف ليبيا المركزي 
النقدية للبالد، وإيقاف منظومات المقاصة والتحويالت، وتدخله  بالسيطرة على السياسة 
من  التي  الالزمة  الخطوات  باتخاذ  إياه  مطالبا  والمالية،  االقتصادية  الدولة  سياسات  في 
على  رّد  الكبير  لكن  المركزي،  ليبيا  مصرف  توحيد  وإجراءات  خطوات  في  الشروع  شأنها 
األجنبي  النقد  بيع  إيقافه  وأرجع  فردي  بشكل  ضده  بيانا  أصدر  األخير  »إن  قائال  السراج 
بشكل مؤقت إلى الضرورة القصوى بسبب توقف إنتاج النفط وتصديره وإقفاله للمنظومة 

المصرفية على مركزي بنغازي كإجراء احترازي.«

”” ردود أفعال الساسة والخبراء: 
وفي محاولة من بوابة إفريقيا اإلخبارية لتسليط الضوء على هذا السجال الذي لم يعد 
خفي عن األنظار، قمنا بجمع ردود األفعال المختفلة في هذا الشأن من مختصين في الشأن 

الليبي والتي جاءت كما يلي:
في  علق  الحليق  السنوسي  الشيخ  ليبيا  وأعيان  لمشايخ  األعلى  المجلس  رئيس  نائب 
كان  »إذا  قائال:  إفريقيا  لبوابة  تصريحات 
لتوحيد  للحوار  دعوته  في  جادا  السراج 
فان  االستراتيجيتين،  المؤسستين  هاتين 
الحكومة  قرار  بتنفيذ  مشروط  الحوار  باب 
والقاضي   ،3102 لسنة   ٧42 رقم  الليبية 
إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مقر  بعودة 
إلى  المركزي  ليبيا  مصرف  وإعادة  بنغازي، 
بنغازي  أن  كما  بنغازي،  في  تأسيسه  مقر 
لهاتين  الرئيسي  المقر  أنها  على  عالوة 
باالستقرار  تنعم  أيضا  فهي  المؤسستين، 
القبول  قبل  السراج   مع  حوار  فال  واألمان، 
السراج صادقا حقا  الشرط، وإذا كان  بهذا 

فيما يدعو فليقبل بالشرط«.
المصرف  محافظ  الحليق،  وصف  كما 
»العابث  بـ  الكبير،  الصديق  المركزي 

بــعــودة ســريــعــة لجمع الــخــيــوط األولــــى لــبــدايــة الــصــراع، 

تداولت  عندما  الماضي  مــارس  شهر  منتصف  إلــى  نعود 

ــار مـــفـــادهـــا أن الـــصـــديـــق الــكــبــيــر، رفــــض طــلــبــا من  ــبـ أخـ

وإعــادة  األجنبي،  النقد  مبيعات  منظومة  بفتح  الرئاسي 

النظر من قبل المجلس الرئاسي في تحديد رسوم بيع 

الترتيبات  واعتماد  صياغة  على  والعمل  األجنبي  النقد 

الــمــالــيــة لسنة 2020، وهـــي أخــبــار نــفــاهــا الــرئــاســي في 

البداية، لكن ما حدث بعد ذلك يحيل إلى خالف حقيقي 

بين الرجلين.
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بمقدرات الليبيين«، مضيفا، أن الكبير يساوم الليبيين الذين أقفلوا النفط بالمرتبات، قائال 
الكبير  يقصى المنطقة الشرقية والمنطقة  بــ ٨5 مليار اال ان  »رغم أن هناك مجنب يقدر 
الجنوبية ويرفض دفع المرتبات ويوقف األدوية واالعتمادات ، إلى أين يريد الكبير الوصول؟، 
هو ينفرد بالقرار حتى أصبح المصرف المركزي االن يعمل بانفراد، فال وجود لمجلس إدارة، 

وال شؤون إدارية صحيحة وال هيكلية قانونية صحيحة بل بقرارات الكبير«.
الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  »إن  قال  امغيب،  سعيد  النواب  مجلس  عضو 
العداء واحتفظ فقط بعالقته مع  الكبير، انسحب من تيار اإلخوان المسلمين وأظهر لهم 
بعض المليشيات التي تقدم له الحماية والدعم، الكبير مقال بقرار من البرلمان وباقي في 
منصبه إلى هذه اللحظة بدعم دولي رغم كل التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها والتسبب 

في كل األزمات المعيشية واالقتصادية التي مرت بها البالد«.
 وأضاف »الكبير هو الداعم األكبر لإلرهابيين وقادة المليشيات وبعض التجار اللصوص 
والسراق والفاسدين من بعض الوزراء وأصحاب األجندات الخارجية من السياسيين، كذلك 
بمختلف  طرابلس  تخوم  على  الجيش  يحاربون  الذين  لكل  قوة  بكل  الداعم  ومازال  كان 
وتواجد  الطاهرة  أرضنا  على  التركية  القوات  تواجد  في  الرئيس  السبب  وهو  توجهاتهم 
الطائرات المسيرة التركية في سمائنا لقصف المدنيين، ونراه )الكبير( اليوم ينقلب على 
فايز السراج وينسل من تحت عباءة اإلخوان المسلمين وهم سبب وجوده على قمة هرم 
المصرف المركزي، ويظهر لهم العداء ويحتفظ فقط بعالقته مع بعض المليشيات التي 

أنا  بصراحة   ،  ، والدعم،  الحماية  له  تقدم 
الكبير  الصديق  تصرفات  أستوعب  لم 
التي  الحقيقية  األسباب  أعرف  وال  األخيرة 
إن  واحدة  دفعة  هؤالء  كل  لمعاداة  دفعته 
أن  أرجو  ولكن  حقيقيًا  العداء  هذا  كان 
يكون ما احتفظ به لنفسي من قراءة لهذه 
البالد قريبًا باألمن  لتنعم  األحداث صحيحًا 

واالستقرار تحت سلطة واحدة«.
الدولة  مجلس  عضو  علق  المقابل،  وفي 
منذ  العام  المؤتمر  وعضو  اإلستشاري 
الشأن  هذا  في  معزب،  محمد   2012 عام 
ليبيا  قائال« ال يمكن تغيير محافظ مصرف 
بالتوافق  إال  ووكيله  بطرابلس  المركزي 
اإلجراء  والنواب، وهذا  الدولة  بين مجلسي 
أصبح مستحياًل في الوضع الراهن وأدى إلى 
المصرف  إدارة  مجلس  وتفكك  االنقسام 

رئـــيـــس لــجــنــة أزمـــــة الــســيــولــة فـــى مـــصـــرف لــيــبــيــا الــمــركــزى 

بــالــبــيــضــاء رمــــزى األغـــــا، قــــال فـــي تــصــريــح خــــاص لـــ«بــوابــة 

إفــريــقــيــا اإلخـــبـــاريـــة«، »مــايــحــدث مــن ســجــال بــيــن الــســراج 

والــكــبــيــر، هــي مــحــاولــة مــن الــســراج لــتــرويــض الكبير تحت 

ســيــطــرتــه، وخــصــوصــا بــعــد أن أقــفــل الــكــبــيــر عملية صك 

لــغــرض فتح االعــتــمــادات  الــمــصــارف  إلــى  العملة األجنبية 

واألغــــــراض الــشــخــصــيــة والــــذي كـــان لــه تــأثــيــر ســـء، والـــذي 

تــزامــن مــع انــتــشــار وبـــاء كــورونــا فــي الــعــالــم وبــهــذا اإلجـــراء 

ــة  ــ ــ ــمـــخـــزون االســـتـــراتـــيـــجـــي لـــأغـــذيـــة واالدويـ ــــر الـ ــــذي أضـ الــ

والمعدات الطبية«.
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ومعه  الكبير  الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  يوجد  حيث  والغرب  الشرق  بين 
عضوين وفي الشرق يوجد وكيله على الحبري ومعه ثالثة أعضاء بمجلس اإلدارة، كما أن 
به  يستطيع  ما  بيعه  من  يوفر  بحيث  الدوالر  صرف  سعر  تعديل  يريد  المصرف  محافظ 
تغطية العجز في الميزانية ويكون الصرف فقط في الحاجات األساسية فيما يريد المجلس 

الرئاسي إبقاء سعر الصرف الحالي ويرى أن رفع السعر يؤدي للتضخم«.
رئيس لجنة أزمة السيولة فى مصرف ليبيا المركزى بالبيضاء رمزى األغا، قال في تصريح 
خاص لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية«، »مايحدث من سجال بين السراج والكبير، هي محاولة من 
السراج لترويض الكبير تحت سيطرته، وخصوصا بعد أن أقفل الكبير عملية صك العملة 
تأثير  له  والذي كان  الشخصية  االعتمادات واألغراض  فتح  المصارف لغرض  إلى  األجنبية 
المخزون  أضر  الذي  اإلجراء  وبهذا  العالم  في  كورونا  وباء  انتشار  مع  تزامن  والذي  سءي، 
الكبير  الرئاسي من  الطبية. وحتى عندما طلب  والمعدات  االستراتيجي لألغذية واالدوية 
العملة االجنية، رفض ووضع شرط زيادة للرسوم المقررة والذي قد يتجاوز  استئناف بيع 

سعر الدوالر الخمسة دينار والذي سينعكس علي مستوى األسعار للسلع«، بحسب تعبيره.
خارج  والتي  األمور  مقاليد  على  السيطرة  في  الكبير  محاولة  إلى  »باإلضافة  األغا،  وتابع 
وضع  على  منهم  واالستعالم  الميليشيات  قادة  مع  يجتمع  تارة  فتراه  المصرفي،  العمل 
الصالحيات  بعض  منحهم  ومحاولة  البلديات  عمداء  مع  يجتمع  وتارة  والسالح،  الذخيرة 
كإصدار موافقات علي فتح االعتمادات، وتارة يجتمع سفراء دول اجنبية وهذه بدعة محاولة 
منه الضفاء الدعم الدولي له. الكبير يعمل وفق منهجية اإلخوان حاله حال مصطفي صنع 
هو  الضحية  كان  وأن  حتى  شكل  بأي  النفطية  الحقول  إقفال  تأثير  إبراز  العمل  وهو  الله، 
المواطن ، ألنه ببساطة المفترض أن يستخدم احتياطات، والتي اآلن جزء كبير في البنوك 
التركية بدون أي عائد أو منفعة على الدولة الليبية والمستفيد األكثر هي الدولة التركية«، 

على حد قوله.
الخبير االقتصادي سالم الشريف، قال في تصريح خاص لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية«، »الخالف 
بين السراج والكبير هو خالف إعالمي .. حيث أظهر السراج إعالميا انتقاده لمحافظ المركزي 
بطرابلس-مع إنهما يفقدون الشرعية وفق اإلعالن الدستوري المؤقت- متهما المركزي 
بالمسؤولية عن خلق السوق الموازي للدوالر والفشل في السياسات النقدية والتدخل غير 
البداية  وكانت  لالعتمادات،  فتح  في  المركزي  وتراخى  االقتصادية،  السياسات  في  المبرر 
خالف  وحدث  الميزانية  إعداد  تم  عندما 
هناك  وأًصبحت  والمركزي  المالية  بين 
استالم  في  وانتقائية  حاد  وتوتر  قطيعة 
إدراته  حتى  ”الكبير”  ومنع  الصرف  أذونات 
الميزانية  بخصوص  المالية  مع  بالتعامل 
والمقدرة بـ ٨3 مليار دينار،  وإقفال منظومة 

الخبير االقتصادي سالم الشريف، قال في تصريح خاص 

والكبير  السراج  بين  الخالف  اإلخبارية«:  إفريقيا  لـ«بوابة 

هو خالف إعالمي.
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على  السحب  بحجة  األجنبي  النقد  مبيعات 
برفع  ومطالبته  كبير،  بشكل  االحتياطي 
سعر الرسم، باإلضافة إلى أن المركزي كان 
الرسم  سعر  تعديل  فور  المنظومة  سيفتح 
هناك  لكن  األجنبي،  النقد  مبيعات  على 
ضغوط داخلية وخارجية على السراج إليجاد 
بالصرف  الميزانية  خارج  أخرى  مصادر 
للرقابة  تخضع  ال  بحيث  الميليشيات  على 
اصداره  من  الحظناه  ما  وهذا  والمحاسبة، 
قرار برفع الدعم على المحروقات وتخفيض 
مخالفة  إنها  مع  للمرتبات  المئوية  النسبة 
مليار   4،6 تقدر  والتي  المرتبات،  للقانون 
دوالر  مليار   4 بـ  تقدر  والمحروقات  دينار، 
بـ 16 مليار  الموازي  والتي تقدر في السوق 

دينار«، بحسب تعبيره.
والتي  العائلة  عالوة  »أما  الشريف،  وتابع 
يريد منحها والتي تقدر ب4،5 مليار دينار، 
الدوالر  تحصيل  عوائد  من  تحويلها  سيتم 

تلك  يعني  المالية،  وزارة  ما يسمى  وليس  االجتماعية  الشؤون  وزارة  ما يسمى  إلى حساب 
االموال ستذهب الى آمراء الميليشيات، ويعني أيضًا ان هناك اتفاق فيما بينهما بخصوص 
إعالمي  الخالف  ولهذا  المحروقات،  سعر  وزيادة  الدولة،  موظفي  مرتبات  من   %20 خصم 
المرتبات  الميزانية وكذلك  فقط. ألن المحافظ لن يوقف قيمة المحروقات المعتمدة في 

وقيمة رسم التحصيل على النقد األجنبي«، على حد وصفه.
بينما اتهم القيادي من مدينة مصراتة فرج اخليل، السراج بالخيانة والفساد المالي، قائال 
وتمكين  المالي  والفساد  بالخيانة  ومستشاريه  السراج  فايز  اتهام  على  مصًرا  مازلت  »أنا 
العدومن مؤسسات الدولة وخاصة المالية واالستثمار، حاليا الحرب على المصرف المركزي 
الكبير  الصديق  من  للتخلص  السراج  تصرفات  وسيناريو  تفاصيل  لدينا  طرابلس،  في 
وإفقار الدولة، .... وأتحدى فايز السراج أن يأتي لنا بنسبه لجده الرابع من هو بالضبط«، 

بحسب تعبيره.
الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم لألبحاث والدراسات، جمال شلوف، صرح 
في هذا الشأن لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« قائال، »في إطار السجال المتواتر بين »السراج 
الموارد وإغالق  العام بعد شح  الليبي  المال  والكبير« حول من األحق منهما في غنائم 
النفط، خرج السراج الذي كان سابقا يحرص على إظهار نفسه كشخصية دبلوماسية 
يتهم  فانطلق  األمس،  حلفاء  على  المباشر  وغير  المباشر  الهجوم  أسلوب  ليستخدم 
والسكوت  الميلشيات  على  بالصرف  والكبير  عالقته  يفضح  أنه  ينتبه  أن  دون  الكبير 

واحتكار  العام  للمال  الممنهج  النهب  عن 
التي كان  القنوات  االعتمادات، كما هاجم 
الطائرات  حاملة  ويسميها  فيها  يخرج 
تشق  بأنها  ليصفها  النووي،  والسالح 
وأن  الخيانة  أعمال  وتمارس  الصف 
المخمورين  من  عليها  الخارجين 
ذات  في  العقلية.  للمؤثرات  والمتعاطين 
الوقت الذي تجاهلت هذه القنوات كلمته 
ولم تذعه مباشرة على شاشاتها، وكأننا 
الذي  القديم  المثل  وحيا  عينا  نشاهد 
لم  الذين  اللصوص  أن  عن  يتحدث 
يفتضحوا وهم يسرقون فضحوا أنفسهم 
سرقاتهم«،  اقتسام  على  يعتركون  وهم 

بحسب تعبيره.

ــــرج اخــلــيــل،  بــيــنــمــا اتـــهـــم الـــقـــيـــادي مــــن مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة فـ

السراج بالخيانة والفساد المالي، قائال »أنا مازلت مصًرا 

والفساد  بالخيانة  ومستشاريه  الــســراج  فايز  اتهام  على 

الـــمـــالـــي وتــمــكــيــن الـــعـــدو مـــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة وخــاصــة 

المالية واالستثمار، حاليا الحرب على المصرف المركزي 

في طرابلس، لدينا تفاصيل وسيناريو تصرفات السراج 

للتخلص من الصديق الكبير وإفقار الدولة، .... وأتحدى 

فـــايـــز الــــســــراج أن يـــأتـــي لــنــا بــنــســبــه لـــجـــده الــــرابــــع مـــن هو 

بالضبط«، بحسب تعبيره.



18 الخميس  17  مارس  2020             العدد: 109 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ليبيا بين أزمتي كورونا والنفط..

 أي حلول القتصاد 
البــالد

ليبيا اليوم ليست خارج السياق العالمي بسبب تأثيرات كورونا، بل ربما 
هي األكثر تأثرا باعتبارها أمام تحد آخر هو النفط الذي توقفت موانئ 
إنتاجه عن التصدير منذ وسط فبراير الماضي بسبب اعتصام القبائل 
عائدات  باستغالل  المتهمة  السراج  فائز  حكومة  على  احتجاجا  الليبية 
المرتزقة  واستقدام  لها  الموالية  والمليشيات  مسلحيها  لدعم  النفط 
السوريين في معركة طرابلس والتي تدخل هذه األيام مرحلة مفصلية 

في ظل إصرار طرفي المعركة في حسمها.

؟شريف الزيتوني
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رغم بقائها لفترة طويلة خارج تهديدات فيروس كورونا، لكن ليبيا اليوم دخلت منذ 
األسبوع األول من أبريل في عداد الدول المحتوية للفيروس بـ 5٩ إصابة إلى حدود 
ينذر  ال  مؤشرها  مازال  التي  اليومية  التحاليل  من  المئات  مع  الجاري  أبريل  من  الـ21 
بخطر كبير، بل حتى حاالت الشفاء المسجلة يوميا تعتبر من بين األفضل من حيث 
النسبة على األقل في المنطقة، رغم أن هيئات صحية دولية تعتبر أن ضعف الرصد في 

البالد هو الذي جعل رقم اإلصابات منخفضا.
وأمام انتشار الفيروس فمن الطبيعي أن تكون هناك تأثيرات موجعة على االقتصاد 
في عالقة بتكلفة البنى التحتية بالمستشفيات واالحتياجات المالية اليومية للتحاليل وما 
يستتبعه ذلك من توفير أدوية تفرض توفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة. وتقول 

في  الصحية  المراكز  أن  مختلفة  مصادر 
من  تعاني  وغربها  البالد  بشرق  ليبيا 
توفر  عدم  بسبب  التحتية  البنية  ضعف 
ونقص  األساسية  المستلزمات  بعض 
السياسات  انتقدت  كما  الطبية.  األطقم 
األولية  المعدات  غياب  ظل  في  المتبعة 
المشتبه  لدى  الفيروس  عن  للكشف 

بإصابتهم.
وما يؤكد الوضع الصعب ومع كابوس 
الخوف من توسع انتشار الفيروس بالبالد، 
استعدادها  عن  الدول  بعض  أعلنت 
التي قال  للمساعدة، على رأسها الصين 
وزير خارجيتها »وانغ يي« في رسالة لوزير 
بالده  أن  سّيالة،  محمد  الوفاق  خارجية 
يخض  فيما  لليبيا  بوسعها  ما  ستقدم 

رغم بقائها لفترة طويلة خارج تهديدات فيروس كورونا، 

أبريل في  اليوم دخلت منذ األســبــوع األول من  ليبيا  لكن 

عــداد الــدول المحتوية للفيروس بـ 5٩ إصابة إلى حدود 

الـ 21 من أبريل الجاري مع المئات من التحاليل اليومية 

التي مــازال مؤشرها ال ينذر بخطر كبير، بل حتى حاالت 

الشفاء المسجلة يوميا تعتبر من بين األفضل من حيث 

صحية  هيئات  أن  رغــم  المنطقة،  فــي  األقــل  على  النسبة 

دولــيــة تعتبر أن ضعف الــرصــد فــي الــبــالد هــو الـــذي جعل 

رقم اإلصابات منخفضا.
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كورونا  فيروس  مواجهة  مستلزمات 
عن  الصينيون  عّبر  كما  المستجد. 
الطبّية  األطر  لتكوين  استعدادهم 
ومن  الجائحة  مع  التعامل  على 
المالية  التكاليف  تكون  أن  الطبيعي 

مرتفعة.
على  األصعب  وهو  آخر  جانب  في 
مازالت  اإلنتاج  موانئ  فإن  االقتصاد، 
إصرار  بسبب  التصدير  على  متوقفة 
مواصلة  على  أمامها  المعتصمين 
قالت  تصريح  آخر  وفي  اإلغالق. 
إغالق  إن  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
البالد  فقدان  في  تسبب  الموانئ 
دوالر  مليارات   4 بقيمة  عائدات 
أن  معتبرة   ،2020 يناير   1٧ منذ 
مبيعات  عوائد  يمثل  الذي  المبلغ 
باإلمكان  »كان  التي  الخام،  النفط 
وإعادة  الصحة  قطاع  في  استثماره 
المدارس  وتحسين  الطرقات  تشييد 

والنهوض بقطاع التعليم«.
الله،  صنع  مصطفى  علق  ذلك  إثر 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
والموانئ  الحقول  »إقفال  بأن  للنفط، 
تسبب في خسارة الشعب الليبي لمبالغ ضخمة ال يمكن تعويضها، ودعا المسؤولين 
عن اإلقفاالت، إلى التفكير في التداعيات السلبية لتصرفاتهم غير المسؤولة على حياة 
المواطن الليبي ومستقبله، وما يمكن أن تخلفه هذه األفعال من أضرار فادحة في حال 
استمرارها«. وأشار صنع الله إلى أنه »إذا تمّكنت المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف 
عمليات اإلنتاج، فقد تتمكن الدولة من وقف انهيار اقتصادها ومرافق حياتها وتجاوز 

هذه المرحلة الصعبة التي يمّر بها وطننا العزيز«.
وسبق أن أوضحت المؤسسة أن المستوى الحالي إلنتاج النفط في ليبيا بلغ 33٩،٩٨ 
برميل في اليوم بحلول يوم األحد 5 أبريل مشيرة إلى أن ٨٧،٩4 مليون برميل هي 
الخسارة الجملية لعملية اإليقاف، باإلضافة إلى أن المحروقات في بعض مستودعات 
التخزين توشك على النفاد، وأن مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها 

والمناطق الجنوبية أصبحت تعاني نقصا في اإلمدادات.
السراج  فائز  الوفاق  حكومة  رئيس  قال  الموانئ  إغالق  عن  سابقة  تصريحات  وفي 
التصعيد  وتجنبنا  سياسية  مساومة  كورقة  النفط  ورقة  استخدام  من  »حذرنا 
النفطية«،  المؤسسات  سالمة  على  حرصا  النفط  استخراج  مناطق  في  والمواجهات 
إغالق  أزمة مالية وعجزا في ميزانية 2020 بسبب استمرار  البالد ستواجه  أن  محذرا 
المنشآت وهو ما أكده وزير ماليته علي العيساوي الذي قال إن الميزانية ستنزل من 
مليار   3٨ إلى  ليبي  دينار  مليار   55 من 
دينار. وأشار السراج إلى أن الوفاق بدأت 
عن  المسؤولين  لمحاسبة  قانونيا  إجراء 
في  تبقى  الخطوة  هذه  لكن  اإليقاف، 
من  أن  باعتبار  السياسية  المناورة  إطار 
يقومون باالعتصام أشخاص بذواتهم ال 
يمثلون أي سلطة رسمية يمكن تتبعها، 
قاصرة  تبقى  الشخصية  التتبعات  وحتى 

لعدم القدرة على إثبات التهمة.
أعلنت  مارس  شهر  منتصف  وفي 

ــــى أن الــــوفــــاق بــــــدأت إجـــــــراء قــانــونــيــا  أشــــــار الــــســــراج إلـ

لمحاسبة المسؤولين عن اإليقاف، لكن هذه الخطوة 

ــنــــاورة الـــســـيـــاســـيـــة بـــاعـــتـــبـــار أن مــن  ــمــ تــبــقــى فــــي إطــــــار الــ

يــقــومــون بــاالعــتــصــام أشــخــاص بــذواتــهــم ال يــمــثــلــون أي 

سلطة رسمية يمكن تتبعها، وحتى التتبعات الشخصية 

تبقى قاصرة لعدم القدرة على إثبات التهمة.
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لتدابير  اتخاذها  عن  النفط  مؤسسة 
المنشآت  اغالق  تواصل  »نتيجة  تقشفية 
المصاريف  من  الحد  خالل  من  النفطية، 
إيرادات  تراجع  نتيجة  الضرورية،  غير 
المتخذة  اإلجراءات  بين  ومن  النفط«، 
إرجائها  أو  العقود  بعض  تجميد  وقتها 
ووقف صرف أجور ساعات العمل اإلضافي، 
جانب  إلى  الخدمات  بعض  وتقليص 
قادرة  لكنها ظرفية وغير  أخرى،  إجراءات 

على الصمود إذا تواصل أمد األزمة.
من المؤكد أن األزمة األخيرة في إنتاج 
النفط ستكون لها تبعات كبيرة وستقود 
إلى  أصال،  المتهاوي  الليبي  االقتصاد 
السلبية،  بتأثيراته  التنبؤ  يمكن  ال  وضع 
التراجع  من  شاملة  عالمية  حالة  وسط 
في  الجديد  الطارئ  أضفنا  وإذا  والركود، 
من  يحتاجه  وما  كورونا  بفيروس  عالقة 
ستكون  ليبيا  فإن  للمواجهة،  تمويالت 
عالقة  في  سواء  كبيرة  إحراجات  أمام 
المواد  توريد  في  الخارجية  بااللتزامات 
الخارجية  االحتياجات  في  سواء  التموينية 
السيولة  وتوفير  الدعم  منظومة  في 
للرواتب وغيرها من الطلبات التي يكون 
نفسها  الدولة  تجد  وقد  سهال  توفيرها 
لالحتياطي  االلتجاء  حتمية  أمام  مجددا 
النقدي الذي كان دائما ملجأ المسؤولين 
كلما ظهر فشلهم في التعامل مع بعض 

القضايا.

ــــارس أعــلــنــت مــؤســســة الــنــفــط عن  فـــي مــنــتــصــف شــهــر مـ

ــيـــر تــقــشــفــيــة »نـــتـــيـــجـــة تــــواصــــل اغــــالق  ــتـــدابـ ــا لـ اتــــخــــاذهــ

الــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة، مـــن خــــالل الـــحـــد مـــن الــمــصــاريــف 

غــيــر الـــضـــروريـــة، نــتــيــجــة تـــراجـــع إيــــــرادات الــنــفــط«، ومــن 

العقود  بعض  تجميد  وقتها  المتخذة  اإلجـــــراءات  بين 

أو إرجائها ووقف صرف أجور ساعات العمل اإلضافي، 

وتقليص بعض الــخــدمــات إلــى جــانــب إجــــراءات أخــرى، 

لكنها ظرفية وغير قادرة على الصمود إذا تواصل أمد 

األزمة.
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الصّديق الكبير..

التموقع في 
التناقضات 

المستمرة للمشهد الليبي 
طرابلس،  مدينة  من  الليبي  المركزي  البنك  محافظ  الكبير  الصديق  ينحدر 
ودرس الكبير في كلية هارفارد لألعمال في الواليات المتحدة األمريكية و قد 

تّوج مسيرته الدراسية بالحصول على ماجستير في إدارة األعمال.
وحال عودته إلى ليبيا عّين رئيسًا لمجلس إدارة مصرف األمة 1٩٩0 -2000.

سمي الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي فى 26 سبتمبر 2011 بالقرار 
رقم 14٧ لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي.

رامي التلغ
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المنتخب  النواب  مجلس  أصدر   4102 سنة  من  سبتمبر   41 في 
القرار رقم 41 لسنة 4102 و القاضي بإقالة الكبير من منصبه 

الكبير لم يمتثل  و تعيين نائبه علي الحبري خلفًا له إال ان 
الذى  النواب  مجلس  بشرعية  اعترافه  لعدم  للقرار 

هذا  اتخاذ  من  شهرين  قبل  شرسة  معارضة  واجه 
التى  ليبيا   فجر  عملية  انطالق  فى  تمثلت  القرار 

أعقبها انطالق جوالت الحوار السياسي الليبي في 
غدامس ثم جنيف فالصخيرات المغربية.

الليبي  البرلمان  انتخب   ٧102 ديسمبر  في 
المنعقد في مدينة طبرق شرقي البالد ، محمد 
عبدالسالم الشكري محافظا جديدا لبنك ليبيا 
المركزي في خطوة قوبلت بالرفض من جانب 
معارضته  أكد  الذي  للدولة  األعلى  المجلس 

لما وصفه بـ »التصرفات االنفرادية«.
البنك  محافظ  الكبير  الصديق  اعتبر  فيما 

المركزي التابع لحكومة الوفاق في طرابلس ان 
الخطوة التي أقدم عليها البرلمان اليوم بتعيين 

وقعه  الذي  لالتفاق  مخالفة  للبنك  جديد  محافظ 
 5 بالمغرب  الصخيرات  مدينة  في  الليبيون  الفرقاء 

سنوات.
مركزيان  مصرفان  ليبيا  في  يوجد  أنه  بالذكر  جدير 

به  ويعترف  الكبير،  الصديق  يرأسه  طرابلس  في  األول 
المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في البيضاء 

الدولي  المجتمع  ويصفه  البالد،  شرقي 
بـ«البنك المركزي الموازي« رافضا االعتراف 

به.
الليبي  الجيش  أوقف   ،٨102 سنة  في 
لكنه  الكبير  بإقالة  مطالبا  النفط  تصدير 

سمي الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي فى 

26 سبتمبر 2011 بالقرار رقم 147 لسنة 2011 الصادر 

عن المجلس الوطني االنتقالي.
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ضغوط  إثر  التصدير  أعاد  ما  سرعان 
دولية.

هذه المطالبة مرّدها باألساس تأكيدات 
المركزي  المصرف  تمويل  على  الجيش 
منطقة  في  تحاربه  متطرفة  لجماعات  

الهالل النفطي.
هذه الموجة لم تتوقف عند الجيش حيث 
تصدير  ليبيا  شرق  و  جنوب  قبائل  أوقفت 
المصرف  تمويل  على  احتجاجا  النفط 
المركزي للمجموعات المسلحة و المرتزقة 

السوريين حسب زعمهم.
اقتصادية  نتائج  أفرزت  الصراعات  هذه 
أدنى  إلى  العائدات  تقلصت  حيث  وخيمة 
على  اقتصاده  يرتكز  بلد  في  مستواياتها 
و  الكبير  بين  خالفات  فجر  ما  النفط  الريع 

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
من ذلك، عمل الكبير إلى تالفي الخسائر 
دون  حالت  التي  الخالفات  عن  الناجمة 
تصدير النفط من خالل بيع النقد األجنبي 
رفع  إلى  رأسا  أدى  ما  األعمال  رجال  إلى 
أسعار المواد األساسية بالتالي خلق تملمال 

اجتماعيا رفضه السراج.
الوفاق  حكومة  رئيس  طالب  المقابل  في 
المركزي  ليبيا  مصرف  على  دولية  بمراقبة 
فايز  الرئاسي  المجلس  رئيس  اتهم  حيث 
ليبيا  مصرف  محافظ  له  بيان  في  السراج 
الكبير  الصديق  بطرابلس  المركزي 
للبالد  النقدية  السياسة  على  بالسيطرة 

في ديسمبر 2017 انتخب البرلمان الليبي المنعقد في 

مدينة طبرق شرقي البالد ، محمد عبدالسالم الشكري 

محافظا جديدا لبنك ليبيا المركزي في خطوة قوبلت 

الــذي أكد  بالرفض من جانب المجلس األعلى للدولة 

معارضته لما وصفه بـ »التصرفات االنفرادية«.
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والتحويالت  المقاصة  منظومات  وإيقاف 
االقتصادية  الدولة  سياسات  في  وتدخله 
الالزمة  الخطوات  باتخاذ  مطالبا  والمالية، 
خطوات  في  الشروع  شأنها  من  التي 

وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي.
األخير  إن  قائال  السراج  على  الكبير  ورد 
وأرجع  فردي  بشكل  ضده  بيانا  أصدر 
إيقافه بيع النقد األجنبي بشكل مؤقت إلى 
الضرورة القصوى بسبب توقف إنتاج النفط 
المصرفية  للمنظومة  وإقفاله  وتصديره 

على مركزي بنغازي كإجراء احترازي.
الليبي  اإلعالمي  اتهم  اإلطار،  ذات  في 
تلفزيوني،  ظهور  خالل  محيسن،  محمد 
الليبية، وتابعته ورصدته  على قناة الحدث 
بوابة افريقيا اإلخبارية، ، محافظ المصرف 
لحالة  الرئيس  الممول  بأنه  المركزي، 
أنه  معتبرا  ليبيا،  تعيشها  التي  الفوضى 
يضمن  الذي  الحالي  الوضع  من  مستفيد 
غير  أجل  إلى  موقعه  في  االستمرارية  له 
قوات  من  محمي  أنه  إلى  مشيرا  مسّمى، 

الدرع الخاصة بقيادة أسامة انجيم.
للشأن  متابعون  يصف  ذلك،  من 
ذي  ليبيا  بحاكم  الكبير  الصديق  الليبي 
الكثير  حوله  وتحوم  المطلقة  الصالحيات 
من االستفهامات خاصة في عالقته بالغرب 
من  إقالته  يرفضون  الذين  واإلسالميين 
نظام  سقوط  منذ  يتواله  الذي  المنصب 

العقيد الراحل معمر القذافي.

نتائج اقتصادية وخيمة حيث  أفــرزت  هــذه الصراعات 

يرتكز  بلد  في  مستوياتها  أدنــى  إلــى  العائدات  تقلصت 

اقتصاده على الريع النفط ما فجر خالفات بين الكبير 

ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

الكبير  الصديق  الليبي  للشأن  متابعون  يصف  ذلــك،  من 

بحاكم ليبيا ذي الصالحيات المطلقة وتحوم حوله الكثير 

من االستفهامات خاصة في عالقته بالغرب واإلسالميين 

الـــذيـــن يــرفــضــون إقــالــتــه مـــن الــمــنــصــب الــــذي يـــتـــواله منذ 

سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
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إبراهيم الجراري  يحّلل 
طبيعة الخـالف
بين السّراج والكبير

سوزان الغيطاني

مجلس  وعضو  المشتركة  المصرية  الليبية  االقتصادية  الغرفة  رئيس  أكد 
بين  الخالف  احتدام  رغم  أنه  الجراري  إبراهيم  طبرق  التجارية  الغرفة  إدارة 
الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  ومحافظ  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
الكبير فإن كالهما يدين بالوالء لتيار اإلخوان ويحتمي بتشكيالته المسلحة مبينا 
في حوار مع المرصد أن كالهما سيسقط بمجرد دخول الجيش للعاصمة طرابلس.

إلى نص الحوار:
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هل يمكن أن تشرح لنا طبيعة الخالف بين السراج والكبير ومتى ظهر وخلفياته؟
بين  التنسيق  يتم  عندما  وتنتهي  العام  الدين  خدمة  من  تنطلق  الخالف  طبيعة 
السياسات فنقطة الخالف الرئيسية تتمحور حول الميزانيات حيث أن الكبير يتحكم 
بإقالته  قرارا  وأصدار  النواب  مجلس  اجتماع  بعد  فحتى  المركزي  المصرف  في 
وتكليف غيره رفض التسليم وظل يدير المصرف من مالطا وتونس ويمكن القول 
أن كال من السراج والكبير لديه »مليشيات« تحميه ويصرف لها ميزانيات وهنا البد 
للمليشيات  مبالغ كبيرة  الماضي  العام  الكبير خصص  الصديق  بأن  التذكير  من 
بالذهاب  اعتماد  أي  على  الحصول  في  يرغب  من  قيام  إلى  األمر  وصل  أن  لدرجة 

لزعيم مليشيا يعطيه االعتماد ويأخذ منه 04% من قيمته.\
يتعلق  ما  خاصة  الميزانيات  حول  يتمحور  والكبير  السراج  بين  الرئيسي  فالخالف 

بتحويل العملة الصعبة.

هل الميزانيات هي نقطة الخالف الوحيدة بين السراج والكبير؟
ليبيا  مصرف  طريق  عن  الميزانية  دعم  وأهمها  مختلفة  الخالف  جوانب 
المركزيفميزانية الدولة تركز على المرتبات التي تستهلك حوالي 12 مليار دينار 

من الميزانية.
وهنا البد من التذكير بأن المصرف المركزي ال يدفع نفقات للجيش فيما يتولى 
السابقة  السنوات  فخالل  الغربية  بالمنطقة  المسلحة  التشكيالت  على  اإلنفاق 
الذي  النواب  مجلس  على  تعرض  الميزانية  كانت  الرئاسي  المجلس  لتشكيل 
يعتمدها فيقوم المصرف المركزي بصرفها لكن مؤخرا أصبح الكبير يتحكم في 
لفتح  دعوتها  يتم  بميزانيات  الشرقية  المنطقة  طالبت  وكلما  ويجمدها  الميزانية 

موانئ النفط ولو تم فتح الموانئ ستستخدم عائدات النفط لتمويل اإلخوان.

إلى أي مدى يمكن لهذا الخالف أن يطيح بالسراج أو الكبير؟
وكان  المركزي  المصرف  في  يتحكم  والكبير  الوفاق  حكومة  في  يتحكم  السراج 
وينفذ  السراج  مظلة  تحت  الكبير  يكون  بأن  قرارا  أصدر  للقضاء  األعلى  المجلس 

تعليماته إال انه رفض ما يعني ضرورة اإلطاحة بالكبير.
وأعتقد أنه ستتم اإلطاحة بكليهما بمجرد دخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس 
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حيث ستنتهي حكومة الوفاق واتفاق الصخيرات ولكن عموما فإن المصرف المركزي 
السراج  أن  رغم  التشريعي  المجلس  تدخل  األمرإلى  هذا  ويحتاج  القوانين  يخالف 

يعمل بشكل غير شرعي في اعتماد الموازنه العامة.

في  المتوقعة  السيناريوهات  وما  بينهما  الصدع  رأب  يتم  أن  يمكن  مدى  أي  إلى 
هذا الشأن؟

القنوات  اتباع  هو  الوحيد  السيناريو 
وتحقيق  الميزانية  العتماد  الشرعية 

األهداف االقتصادية.

الخروج من مظلة  الكبير قرر  أن  هل ترى 
تيار اإلخوان؟

وأهمها  األدوات  جميع  يستخدم  الكبير 
المركزي  المصرف  على  اإلخوان  سيطرة 
باإلخوان هي عالقة حماية  السراج  فعالقة 
السياسي  الذراع  والبناء  العدالة  فحزب 
لإلخوان معقله مصراته التي هي العاصمة 
التي  هي  ومصراته  لليبيا  االقتصادية 
التي  »فالمليشيات  للسراج  الحماية  تقدم 
تحمي السراج تنحدر من مدينة مصراته« 
الحال  وكذلك  لإلخوان  موالي  فهو 
تحمي  التي  فـ«المليشيات«  للكبير  بالنسبة 
من  تنحدر  المركزي  والمصرف  طرابلس 
السراج  من  كال  أن  يعني  ما  اإلخوان  تيار 
اإلخوان  لتيار  بالوالء  يدينون  والكبير 
ولإلخوان  والبناء  العدالة  حزب  ويمولون 
طرابلس  العاصمة  في  يحاربون  الذين 
ويسيطرون عليها وعلى مؤسسات الدولة. 

على  وتأثيره  الخالف  هذا  تداعيات  ما 
المواطن؟

هذا الخالف لهآثار مباشرة على المواطنين 
دخل  وانخفاض  األسعار  ارتفاع  أهمها 

الفرد.

هل يمكن لهذا الخالف أن يعطي المجال 
يقوم  أن  البيضاء  المركزي  للمصرف 

بدوره؟
ال  أنه  رغم  البيضاء  المركزي  المصرف 
النقود  بسياسات  الخاصة  األدوات  يملك 

)الشكري(  انتخاب محافظ جديد  الذي سقط عند  التوحيد  أمام خيار  أنه يبقى  إال 
وبذلك أصبح األمر الواقع لدى المركزي طرابلس

كيف تنظر إلى واقع االقتصاد الليبي في هذه المرحلة؟
منخفضة  للنفط  العالمية  األسعار  أن  كما  الليبي  االقتصاد  على  يؤثر  النفط  إغالق 
الكبير  يحاول  فيما  اقتصادية  ركود  حالة  في  الدخول  من  مخاوف  هناك  وأصبحت 
الليبي  االقتصاد  أن  كما  الوقت  من  مزيد  واكتساب  النفط  فتح  أجل  من  الضغط 
االقتصادية  العوائق  تزيل  متخصصة  حكومة  إلى  ويحتاج  خطيرة  مرحلة  يدخل 

وتستهدف االستقرار على المدى الطويل خاصة في ظل الظروف العالمية.
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كاريكاتير

محمد قجوم


