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أكثر من أي وقت مضى، أصبحت ليبيا، التي كانت واحة للثراء والوفرة في إقليمها، تواجه شبح 
إلى  تحولت  األجنبية  للعمالة  جذب  ساحة  كانت  والتي  والغاز  بالنفط  الغنية  الدولة  والفقر.  الجوع 
ساحة تعمل فيها منظمات اإلغاثة وتحول مواطنوها إلى أرقام في دفاتر الصليب األحمر واليونيسف 
ينتظرون في طوابير طويلة وجبة ساخنة. أين ذهبت مدخرات ليبيا الطائلة؟ كيف تبخرت األموال 
التي تركها القذافي في خزائن الدولة قبل رحيله؟ ما مصير النفط والثروات الطبيعية التي دافعت 
عليها الدولة الليبية لعقود بالحرب والسلم ضد كل األطماع اإلمبريالية؟ كيف تحول الدينار الليبي 
من عملة قوية في سوق الصرف إلى عملة فاقدة للقيمة تحتاج منها كمية ضخمة كي تحصل في 

مقابلها على حفنة من الدوالرات؟
إن ليبيا التي وهبتها الطبيعة كل تلك الخيرات على سطح األرض في باطنها ووهبها التاريخ مالحم من 
فريدًا، وكانت دائماً محل أطماع قوى  استراتيجياً  الجغرافيا موقعاً  والتحدي ووهبتها  الصمود 
االستعمار، تخرب اليوم بأيدي أبنائها وتهّرب ثرواتها إلى الخارج في أكبر 
عملية سرقة في تاريخ المنطقة، فيما يكابد الضعفاء من 
والبوادي  والقرى  المدن  في  أبنائها 
أو  عيش  لقمة  أجل  من 
من  صغير  كيس 

الدواء.
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حسين مفتاح

قبل اكتشاف النفط فيها كانت ليبيا تصنف من ضمن أكثر بلدان العالم فقرا، إن لم تكن 
األكثر فقرا على اإلطالق، فقد كان ناتجها القومي ال يرتقي لألرقام الصحيحة ذات الخانتين، 
بالنسبة لما يجب أن يكون عليه الحد األدنى لتجاوز سكان البالد خط الفقر، وبقيت ليبيا بلد 
يعتاش على المعونات الدولية، حتى تم اكتشاف النفط فيها في نهاية عقد الخمسينيات 
من القرن الماضي، ليتحول االقتصاد الليبي من سلة المعونات، إلى القتصاد الريعي الذي 

يعتمد بشكل شبه كامل على مورد واحد هو النفط.
أبرزها كان في بداية السبعينيات، عندما  الليبي حاالت تحول عديدة  وشهد االقتصاد 
أقدم مجلس قيادة الثورة حينها على تأميم قطاع النفط الذي كانت تسيطر عليه عدد من 
الشركات العالمية، ورافق ذلك تنفيذ خطط التحول الخمسية والعشرية التي عرفتها ليبيا 

النصف  وحتى  السبعينيات  بداية  منذ  مرة  ألول 
البالد  فيها  شهدت  والتي  الثمانينيات،  من  األول 
ذلك  ورافق  المجاالت،  مختلف  في  حقيقية  نهضة 
بوفرة  الليبية  الخزانة  زود  ما  النفط  أسعار  ارتفاع 
العملة  قيمة  رفع  في  وساهم  األجنبي،  النقد  من 
هو  الوضع  هذا  أن  إال  الليبي«،  »الدينار  المحلية 
اآلخر تعرض لم يدم طويال إذ سرعان ما وضعت 
قادتها  التي  الدولية  العقوبات  طائلة  تحت  ليبيا 
أمريكا في الثلث األول من الثمانينيات، وتضاعفت 
بقضية  عرف  فيما  التسعينيات،  في  ذلك  بعد 
اقتصادي  حصار  من  عليها  ترتب  وما  لوكيربي، 
حدت  أخرى،  وعقوبات  طيران،  وحظر  خانق، 
الخطط  وأوقفت  االقتصادية،  التنمية  حركة  من 
التنموية، والتي عادت من جديد بعد حل القضايا 
لم  أيضا  األمر  أن  إال  الغربية،  الدول  مع  العالقة 
يستقم إذ تزامنت المباشرة في تنفيذ مشروعات 
العربي«  »الربيع  وموجة  ليبيا  في  الجديدة  التحول 
لتدخل البلد في دائرة صراع جديدة ترتب عليها 
ليس توقف المشروعات فحسب، بل تدمير القائم 
العاملة  األجنبية  والشركات  الدولة  تكبد  منها، 

فيها خسائر فادحة على حد سواء.

اقتصاد ريعي قوامه النفط

وموارده  االقتصادية،  البلد  ومقدرات  ومكوناته  الليبي،  االقتصاد  ركائز  إلى  بالعودة 
النفط  »المتوافقة« تؤكد، أن  المحلية والدولية  الرئيسية، فأن وفقا للدراسات والتقديرات 
شكل في ليبيا عام 2010 نحو%94 من عائدات النقد األجنبي و%60 من العائدات الحكومية، 
من  يوميا  برميل  مليون   1.65 تنتج  ليبيا  كانت  حيث  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   30% و 

 2011 خطة  في  تعتزم  وكانت  برميل،  مليار   41.5 قدره  احتياطي   معدل 
الفرد في  وكان معدل دخل  يوميًا،  برميل  3 ماليين  بحوالي  إنتاجية  زيادة 
بحوالي  يقدر  اليومي  االنتاج  إجمالي  وكان  4400دينار،  هو  الفترة  تلك 

االقتصاد الليبي..

مــوارد ضخمــة ومــردود ضــائــع

فيها  النفط  اكتشاف  قبل   
ضمن  من  تصنف  ليبيا  كانت 

أكثر بلدان العالم فقرا

عام  ليبيا  في  شكل  النفط 
2010 نحو 94 من عائدات النقد 

األجنبي.
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اليومي  االنتاج  إجمالي  كان 
يقدر بحوالي 160 مليون دوالر

الصادرات  وتقدر   ،%  1.77 التضخم:  معدل  يتجاوز  ولم  دوالر،  مليون   160
بما يزيد عن 23.8 مليار دوالر، فيما ال تتجاوز الواردات 6.3 مليارات دوالر، 
بمعني أن الفارق في الميزان التجاري  حقق فائضا يقدر بحوالي 17.5مليار 

دوالر لصالح خزانة الدولة الليبية.
ضخمة  مالية  مبالغ  جمع  من   ،2011 سنة  قبل  ليبيا  تمكنت  المعطيات  تلك  على  وبناء 
مقارنة بموارد البالد وعدد سكانها، حيث احتوت خزانة مصرف ليبيا المركزي على عشرات 
المليارات من العملة الصعبة، وكميات هائلة من الذهب، الذي يمثل غطاء حقيقي للعملة 
المحلية، إضافة ألموال االستثمارات الليبية بالخارج التي تديرها مؤسسات الدولة المالية، 

أو الودائع والسندات واالستثمارات في البنوك 
بمئات  تقدر  والتي  الدولية،  والمؤسسات 
االقتصاد  فكان  الدوالرات،  من  المليارت 
نظيرها  قل  استقرار  حالة  يعيش  الليبي 
بشهادة  وذلك  العظمى،  الدول  في  حتى 

المؤسسات المالية العالمية.
أما بعد أحداث فبراير فقد شهد االقتصاد 
حيث  الحسبان،  في  تكن  لم  »نكوص«  حالة 
التي  الدعاية  على  بنيت  التي  اآلمال  كانت 
صاحبت األحداث، والتي صورت أن الليبيين 
وضع  ظل  في  باذخة،  حياة  سيعيشون 
اقتصادي جديد ترتفع فيه الدخول، وتتنوع 
في ظله النشاطات االقتصادية، إال أن الوقائع 
أتت بغير ذلك حيث تبخرت تلك األماني بعد 
فترة وجيزة، إذ سرعان ما تم استنفاد المتاح 
من األموال التي صرفت من قبل الحكومات 
التي أعقبت »إسقاط النظام السابق«، وبدأت 
العام  نهاية  منذ  والشقاق  االختالف  بوادر 
2012 حيث أدت النزاعات إلى إغالق المنشآت 
والحقول والموانئ النفطية، وخروج الشركات 
التناقص  في  النفطي  اإلنتاج  وبدأ  األجنبية، 
بل والتوقف التام في بعض األحيان، وفي ظل 
الخزانة  لمدخرات  الرشيد  غير  االستهالك 
المركزي،  المصرف  واحتياطيات  العامة، 
تبرز،  الوطني  االقتصاد  انهيار  مالمح  بدأت 
وتتزايد يوم بعد يوم، وفاقم الوضع وجعله 
أكثر سوءا تفشي الصراع السياسي مع أوائل 
سنة 2014، وظهور حالة االنقسام السياسي 
الدولة  مؤسسات  في  انقسام  صاحبه  الذي 

السيادية بما في ذلك المصرف المركزي المسؤول عن إدارة العملية االقتصادية الرئيس 
في البالد، والذي انقسم هو اآلخر إلى مصرفين.

صراع سياسي.. وانهيار اقتصادي

في شهر أكتوبر سنة 2014 شهد مرحلة تحول جديدة في االقتصاد الوطني في ليبيا 
والدعم  الرواتب  باستثناء  المطلوبة  التمويالت  صرف  المركزي  المصرف  رفض  عندما 
التجارية  المصارف  من  االقتراض  إلى  تتجه  جعلها  ما  المؤقتة،  الليبية  للحكومة  مباشرة 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  إدارة  بتغيير  منفردة  قرارات  واتخاذها  البالد،  شرق  في 
ليتفاقم الصراع بين الحكومات في البالد، وأولى ضحايا الصراع كانت المؤسسات المالية 
في  الليبي  االقتصاد  أخذ  الرشيدة  اإلدارة  وغياب  الصراع،  تفشي  وبسبب  واالقتصادية. 
التردي بوتيرة متسارعة حتى وصل إلى حالة ال يمكن وصفها إال باالنهيار وفقا لتصنيفات 
واالقتصادية  المالية  المنظمات  تقارير  ولعل  بالبحث،  حالته  تناولوا  الذين  الخبراء  معظم 

طائلة  تحت  ليبيا  وضعت 
التي  الدولية  العقوبات 
قادتها أمريكا في الثلث األول 

من الثمانينيات
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والمعيشي  والمالي،  االقتصادي  الوضع  إليه  آل  ما  حقيقة  يؤكد  الدولية، 
»بالتبعية«، حيث أكد البنك الدولي في تقرير له نشره بعد انقضاء النصف 
الصراع  من  تضرَّر  الليبي  االقتصاد  أن   )2017( الحالية  السنة  من  األول 
الذي كان عليه  المحلي  الناتج  إجمالي  الكساد، وفقد نصف  الدائر واستمرت معاناته من 

قبل 2011.
مستويات  أدنى  سجلت  الصادرات  وعائدات  الموازنة  إيرادات  أن  البنك  تقرير  ويضيف 
لها بسبب انخفاض إنتاج النفط وأسعاره، ولذلك ظل العجز المزدوج )عجز المالية العامة 
للسكان تحت الضغط من تضخم  الحقيقية  المداخيل  الجاري( مرتفعًا. وتآكلت  والحساب 

ٍمرتفع غير مسبوق.
مدى  على  مطرداً  تناقصًا  للبالد،  الرئيس  المورد  باعتباره  النفط  انتاج  شهد  وقد 
السنوات الخمس الماضية ليصل إلى نحو 0.38 مليون برميل يوميًا في 2016 أْي أقل من 
رْبع مستواه قبل 2011، ونتيجًة لذلك، انكمش االقتصاد الليبي بما يقدر بنسبة %2.5 في 
2016، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض إلى أقل من نصف 

مستواه الحقيقي.

الدينار الليبي يسجل هبوطا قياسيا

إلى جانب انهيار االقتصاد وضياع األرصدة النقدية في المصرف المركزي، واضمحالل 
محافظ  ساقه  لما  »وفقا  اإلفالس  إلعالنها  الدولة  وقرب  األجنبية،  العمالت  من  االحتياطي 
الهبوط  في  قياسيا  رقما  لتسجل  )الدينار(  المحلية  العملة  تأثرت  المركزي«،  ليبيا  مصرف 
أمام الدوالر، وغيره من العمالت العالمية، حيث وصل ألول في تاريخه إلى حدود 10/1 من 
الخبير  حذر  حيث  ذلك،  من  أبعد  إلى  الدينار  هبوط  استمرار  من  الخبراء  ويحذر  الدوالر، 
االقتصادي الليبي سليمان الشحومي، من تدهور قيمة الدينار إلى ضعف ما وصل إليه اآلن، 
الذي أكد في محاضرة له أن احتياطات مصرف ليبيا المركزي بدأت تنفد، لتصل إلى أقل 
من 50 مليار دوالر، وهو أقل من نصف ما كانت عليه عام 2010، محّذرا من أنه بعد عام 
ويصبح  العملة،  قيمة  النهيار  يؤدي  ما  وهو  أموال،  من  تبّقى  ما  كل  ليبيا  ستخسر   2017

الدوالر يساوي 20 دينار أو أكثر.
الحل  أصبح  ليبيا،  في  والمعيشي  االقتصادي  الوضع  إليه  آل  الذي  الحال  هذا  ظل  في 
والعودة باألمور إلى ما كانت عليه، أشبه ما يكون بالمهمة المستحيلة، ليس فقط بسبب 
لغياب  بل  فحسب،  لذلك  الالزمة  االشتراطات  توافر  وعدم  الموضوعية،  المعطيات  غياب 
اإلرادة الضرورية للسعي في اتجاه الحل، في ظل حالة التشظي االنقسام السياسي، وتغليب 

المصالح الخاصة على المصلحة العامة، ويبقى الضحية جراء ذلك هو المواطن.

احتياطات مصرف ليبيا 
المركزي وصلت إلى أقل

 من 50 مليار دوالر، وهو 
أقل من نصف ما كانت 

عليه عام 2010
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هل يهدد شبح اإلفالس ليبيا فعليًا

  الحبيب االسود 

لم يأت المبعوث األممي إلى ليبيا الدكتور غسان سالمة بجديد عندما أكد أن استمرار 
الوضع الحالي في البالد سيصل بها إلى حالة اإلفالس في أقّل من 18 شهرا، أو عندما أشار 
إلى أن النهب والفساد في ليبيا بلغا أقصى مستواهما مّما خلق أثرياء جددا كّل يوم، في 

حين أصاب التفقير الطبقة الوسطى في الصميم.
أن تحسن  الماضي  أكتوبر  أكد في تقرير صادر في  الدولي حين  البنك  إلى ذلك  سبقه 
آفاق االقتصاد الليبي تتوقَّف بشكل أساسي على تحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي 
الذي أحدث انقساما، وعلى تحسن األوضاع األمنية في البالد. وحذر من أنه إذا استمر سياق 
المطاف  نهاية  في  سيقود  ذلك  فإن  لإلنفاق،  الحالي  وبالمعدل  األمني  واالنفالت  الصراع 
إلى اإلفالس وستواصل احتياطات النقد األجنبي االتجاه نحو النضوب، منبها إلى أن ذلك 

االحتمال »بدأ ُيؤثِّر بالفعل على التوقعات«.
ولعّل أغلب المراقبين، يستغربون من الوضع الذي وصلت إليه البالد بعد أن كانت تتمتع 
باحتياطات مالية قدرت بأكثر من 140 مليار دوالر في العام 2009 ثم بحوالي 108 مليار 
دوالر في العام 2013. كما أن صندوق الثروة السيادي الليبي الذي تأسس عام 2006 من 
67 مليار دوالر.  بنحو  مالية وأصوال  أوراقا  الخارج يملك  الليبية في  الفوائض  استثمار  أجل 
6.5 مليون نسمة.  أقل من  بلد عدد سكانه  اقتصاد في  أمور  لتسيير  وهي مبالغ ضخمة 
غير أن توقف ضخ النفط في ظل استمرار الصراعات الدموية والسياسية دفع السلطات إلى 
استهالك الجزء األكبر من االحتياطات التي تراجعت بشكل دراماتيكي إلى أقل من 43 مليار 
دوالر في غضون أقل من 3 سنوات، بينما ال يزال صندوق الثروة السيادي خاضعا لعقوبات 
فرضتها األمم المتحدة على أصول وثروات ليبية منذ اإلطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر 
القذافي في عام 2011.  وتستبعد األطراف الدولية رفع هذه العقوبات ما لم يتفق الليبيون 

على حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم الدول التي أيدت العقوبات.
وما يزيد من عمق المسألة أنه كان لسنوات الثراء النفطي في ليبيا تأثيره العميق أيضا 

االرتفاع  في  آخذا  البطالة  معدل  كان  فقد  الليبي،  المجتمع  على 
2011 بعض  حتى قبل أن تعكس حرب اإلطاحة بالنظام في العام 
ماليين   6 نحو  عددهم  البالغ  البالد  فسكان  الجوهرية.  المشاكل 

تحسن آفاق االقتصاد الليبي 
يتوقَّف بشكل أساسي على 

تحقيق تقدم في اجتياز 
المأزق السياسي

؟
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في العام 2016 اضطر 
المصرف المركزي سيضطر 

لصرف ما قيمته 10 مليار 
دوالر من االحتياطي لتغطية 

مصاريف إضافية للدولة.

وكان  الدولة.  سخاء  على  يعتمدون  وهم  نشأوا   )2011 عام  )قبل  نسمة 
بلدان  بقية  في  ُمتاح  هو  بما  مقارنة  هائال  واإلسكان  والطاقة  الغذاء  دعم 

المنطقة.
القوة  حجم  بلغ   ،2014 عام  منتصف  في  الحالي  الصراع  اندالع  وقبيل 
العام  القطاع  في  العمال  من  العظمى  الغالبية  وكانت  شخص،  مليون   1.9 حوالي  العاملة 
)٪77(. ولم يكن يعمل في الزراعة، التي ازدهرت في عهد ما قبل القذافي، سوى ٪1 فقط 
من القوة العاملة في ليبيا وفي الصناعة )النفط أساسا( أقل من ٪10، والنسبة الباقية تعمل 

في قطاع الخدمات.
صرفت  بالده  أن   2015 العام  في  أعلن  الليبي  المركزي  المصرف  باسم  الناطق  وكان 
 2012 56.9 مليار دوالر من االحتياطي المالي للبالد خالل سنتين، أي في العام  ما قيمته 
و2013 باعتبارهما أكثر سنتين عرفتا انهيارا غير مسبوق القتصاد البالد، وهذا المبلغ هو 
قرابة نصف االحتياطي الموجود. وتمت عملية الصرف من أجل تغطية عجز الموازنة وتوفير 

رواتب الموظفين الذين يفوق عددهم 100 
وأغلبهم  البالد،  حاجة  عن  زيادة  موظف  ألف 
مزدوج  وبعضهم  شرعية  غير  بطرق  انتدب 
الدولة،  في  وظيفتين  يشتغل  أي  الوظيفة، 
تصرف  البالد  وأن  علما  راتبين،  ويتقاضى 
أكثر من  1.6 مليار دوالر شهريا عن وظائف 

50 بالمئة من أصحابها ال يشتغلون فعليا.
المحاسبة  ديوان  أكد   2016 العام  وفي 
ما  لصرف  سيضطر  المركزي  المصرف  أن 
قيمته 10 مليار دوالر من االحتياطي لتغطية 
تراجع  يعني  بما  للدولة  إضافية  مصاريف 
دوالر  مليار   70 دون  ما  إلى  االحتياطي  ذلك 
تواصل  أن  يعني  بما  سنوات،   6 من  أقل  في 
الى  بالبالد  سيدفع  االحتياطي  إلى  االلتجاء 

حافة اإلفالس.
أن  الدولي  البنك  يرى  تقاريره  أحد  في 
الدائر  الصراع  من  تضرر  الليبي  االقتصاد 
 .2016 في  الكساد  من  معاناته  واستمرت 
نصف  فقد  المحلي  الناتج  إجمالي  أن  وُيقدَّر 
مستواه الذي كان عليه قبل 2011. وسجَّلت 
أدنى  الصادرات  وعائدات  الموازنة  إيرادات 

)عجز  المزدوج  العجز  ظل  ولذلك  وأسعاره.  النفط  إنتاج  انخفاض  بسبب  لها  مستويات 
المالية العامة والحساب الجاري( مرتفعًا. وتآكلت المداخيل الحقيقية للسكان تحت الضغط 
من تضخمٍ مرتفع غير مسبوق. وفضاًل عن تحديات االقتصاد الكلي واالستقرار االجتماعي 
والسياسي في األمد القريب، تشتمل التحديات في األمد المتوسط على إعادة بناء مرافق 
البنية التحتية وتنويع النشاط االقتصادي من أجل خلق الوظائف وفرص العمل وتحقيق نمو 

شامل للجميع.
وشهد  السكان.  وبرفاهة  الليبي  باالقتصاد  بشدة  أمده  طال  الذي  الصراع  أضر  فقد 
إنتاج النفط – وهو المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا -تناقصًا مطرداً على مدى السنوات 
األربع الماضية ليصل إلى نحو 0.38 مليون برميل يوميًا في 2016 أْي أقل من رْبع مستواه 
قبل الثورة. ونتيجًة لذلك، انكمش االقتصاد الليبي بما يقدر بنسبة %2.5 في 2016، وتشير 
التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض إلى أقل من نصف مستواه قبل 
الثورة. وفي العام 2017 تواصل االلتجاء إلى االحتياطي حيث ذكرت مصادر مصرفية ليبية 
استهالكه  قيمة  لديه  بلد  في  مالية  بكارثة  ينذر  ما  دوالر،  مليار   33 دون  ما  ينزل  قد  أنه 

كبيرة وأغلب عائداته تذهب للدعم. 
في أكتوبر 2017 قال البنك الدولي إن االقتصاد الليبي شهد تحسُّنا محدودا، لكنه مازال 
العجز  العنيف. ومازال  السياسي  الصراع  استمرار  يعوقه  إذ  الكامنة،  أقل كثيرا من قدراته 

تآكلت المداخيل الحقيقية 
للسكان تحت الضغط من 
تضخم ٍمرتفع غير مسبوق.
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المزدوج كبيرا، ويفتقر إلى أي إطار إلجراءات تصحيحية، وهو ما يفاقم عجز 
المزيد من  في  التضخم، متسببة  وتيرة  وتسارعت  الكلي.   االقتصاد  إطار 
التحديات  تتجاوز  المتوسط،  األمد  وفي  للسكان.  الشرائية  للقوة  التآكل 
إعادة اإلعمار إلى معالجة الفجوات اإلنمائية فيما قبل 2011 وتنويع النشاط 

االقتصادي والنهوض بتنمية القطاع الخاص.
حيث وعلى الرغم من األداء القوي للنمو الذي يحركه قطاع النفط، مازال االقتصاد الليبي 
يعاني من الصراع السياسي الذي يحول بينه وبين بلوغ كامل إمكانياته. ففي أعقاب أربع 
إنتاج  استئناف  بفضل   ،2017 عام  من  األول  النصف  في  يتعافى  بدأ  الركود،  من  سنوات 
الماضي. واستمر  العام  الميليشيات  الرئيسية من  النفط  المحروقات بعد استعادة حقول 
واألمن.  األموال  نقص  عن  الناجمة  المعوقات  بفعل  النفطية  غير  القطاعات  أنشطة  بطء 
متوسط  ليرتفع   ،2017 في   25.6% بنسبة  المحلي  الناتج  إجمالي  يزداد  أن  المتوقع  ومن 
نصيب الفرد من الدخل بدرجة كبيرة إلى %65 من مستواه في 2010 بعد فقدان أكثر من 

نصف قيمته.
آفاق  تحسُّن  أن  التقرير،  يضيف 
يتوقف  أساسي  بشكل  االقتصاد 
المأزق  اجتياز  في  تقدم  تحقيق  على 
في  انقساما  أحدث  الذي  السياسي 
األمنية.  األوضاع  تحسن  وعلى  البالد، 
االقتصاد  الراهن  الوضع  وسيقود 
الليبي في نهاية المطاف إلى اإلفالس. 
استمر  وإذا  لإلنفاق،  الحالي  وبالمعدل 
فإن  األمني،  واالنفالت  الصراع  سياق 
ستواصل  األجنبي  النقد  احتياطيات 
بدأ  احتمال  وهو  النضوب،  نحو  االتجاه 

ُيؤثِّر بالفعل على التوقعات. 
وفي األمد المتوسط، إذا عاد السالم 
يستمر  أن  المتوقع  من  األمن،  وحل 
النمو وتتسع قاعدته في الفترة 2019-
المالية  أوضاع  وستتحسَّن   .2020
المعامالت  حساب  وأرصدة  العامة 
المتوقع  ومن  كبيرا،  تحسُّنا  الجارية 

وستبلغ  فصاعدا.   2020 عام  من  فوائض  الجارية  والمعامالت  العامة  الموازنة  ُتسجِّل  أن 
احتياطيات النقد األجنبي في المتوسط نحو 60 مليار دوالر خالل السنوات 2020-2018.

لكن هل أن ليبيا مقبلة على اإلفالس فعال؟ في محاولة لإلجابة عن هذا السؤال، قال مدير 
البنك التجاري الوطني الليبي، الدكتور سعيد رشوان، إن النزاع السياسي وغياب االستقرار 
األمني في ليبيا أديا إلى عدم توفر بيئة مناسبة لالقتصاد، وبالتالي جاءت االنهيارات المالية 
والنقدية وانهار الدينار الليبي وانخفض لنحو 8 أضعاف من قيمته الحقيقية، إال أن االقتصاد 

الليبي يحوز على مخزونات كبيرة من النفط والغاز.
ويتابع رشوان  أن الوضع الحالي ال توجد  به حكومة مركزية موحدة أو سلطات نقدية 
االقتصادي  السوق  المتعاملين في  بين  الثقة  إلى غياب  أدى  ما  أزمة حاضرة، وهو  إدارة  أو 
الليبي، مشيًرا إلى أن أصحاب األموال قاموا بسحب أموالهم من المصارف خوًفا من عدم 
الوصول إليها جراء األوضاع األمنية واالجتماعية والسياسية السيئة في البالد، لذلك  يجب 
عمر  من  الحالية  للمرحلة  مقبولة  نقدية  سياسات  وضع  الليبي  المركزي  المصرف  على 
البالد، وسياسة مالية مصاحبة لها من وزارة المالية، علما وأن أغلب القدرات الليبية المالية 

القادرة على إدارة األزمة هي اآلن خارج العمل بقوانين اإلقصاء.
واستبعد رشوان فكرة إعالن ليبيا إلفالسها نظًرا المتالكها موارد ضخمة وأصوال كبيرة 
دوالر  مليار   67 يتجاوز  الخارجية  باالستثمارات  خاصا  سياديا  وصندوقا  والغاز  النفط  من 

ولكنها مجمدة، وهذه عوامل ُتبعد ليبيا تماًما عن شبح اإلفالس.
الشحومي  الدكتور سليمان  المالي،  ليبيا  المالي، مؤسس سوق  الخبير  من جانبه، يرى  

أضر الصراع الذي طال أمده 
بشدة باالقتصاد الليبي 

وبرفاهة السكان

ن آفاق االقتصاد   ان تحسُّ
بشكل أساسي يتوقف على 

تحقيق تقدم في اجتياز 
المأزق السياسي الذي أحدث 

انقساما في البال
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االدخار  شهادات  إطالق  لعل 
والقطاع  ل��أف��راد  النقدية 
االستثمار  وشهادات  الخاص 
في  امر  والبنوك  للمؤسسات 

غاية

أن القول بأن ليبيا ستفلس بعد 18 شهرا، هو كالم ال يقصد منه اإلفالس 
بالمعني التجاري، فالدول ال تفلس ولكن قد تعجز عن اإلنفاق بسبب نقص 
اإليرادات وانهيار العملة الوطنية وخروجها عن السيطرة خصوصا أن بوادر 
االنهيار تزداد كل يوم أكثر بسبب االنقسام وازدياد فاتورته القاسية جدا 
المرتبات  تغطية  حتي  يكفي  ال  النفط  من  الدخل  أن  »صحيح  ويضيف   ، ومستقبال.  اآلن 
للموظفين وال يوجد ما يكفي لإلنفاق علي التنمية أو صيانة البنية التحتية المتهالكة، كما 
أن االحتياطيات لن تصمد طويال. لكن ال شك أننا في حاجة إلى خطة طوارئ وليس لبرنامج 
صراع  من  الحالية  األوضاع  استمرار  مع  االقتصادي  اإلصالح  علي  مبّكر  فالوقت  إصالح. 

وانقسام وفساد«.
وفي تحليله للواقع االقتصادي والمالي المتجه نحو االنهيار، يقول الشحومي إن الموقف 
يزداد صعوبة، والسبب في حدوث هذه القفزة في الواقع يستند لعدة أسباب. أولها حالة 
واحتمال  الفساد  شبهات  بسبب  المستندية  االعتمادات  عمليات  تشهدها  التي  االرتباك 
مع  خصوصا  وتزايده  المركزي  بالمصرف  االنقسام  استمرار  ثانيا  تعطلها،  او  توقفها 
قيام إدارة البنك المركزي في البيضاء بصك عملة نقدية جديدة بدون المرور بالترتيبات 

وفقا  الرسمية  عملياته  ومقر  المركزي  للبنك  الرئيسي  المركزي  من  القانونية 
طرابلس  المركزي  والبنك  الوفاق  حكومة  بين  الموقف  تفجر  ثالثا  للقانون، 

بسبب رفض البنك المركزي طرابلس الموافقة الفورية واشتراطه موافقة 
البرلمان وربما المجلس األعلى للدولة المسبقة علي الخطة وهو أمر 

يؤشر بوضوح على عدم قرب عملية تعديل سعر الصرف المنتظرة 
فهو  الرابع  السبب  أما  ودوليا.  محليا  والمتابعين  المراقبين  من 

العامة  الحالة السياسية  الغير مباشر والذي يتركز في  العنصر 
وتضاؤل األمل بقرب عقد تسوية سياسية للحالة الليبية وعودة 

العمل بمؤسسات موحدة. 
بآخر  أو  بشكل  انعكست  قد  العوامل  هذه  كل  أن  يبدو 
الجميع  عن  رغما  أصبح  والذي  الصرف  سعر  علي  التأثير  في 

يسيطر علي شكل وأداء االقتصاد الليبي الضعيف والهش. 
ويطرح الخبير الليبي ثالث سيناريوهات ُمحتملة لهذا الوضع 

المرتبك: 
وعدم  المنقسم،  السياسي  الوضع  استمرار  األول:  السيناريو 

االتفاق على برنامج اإلصالح االقتصادي بين حكومة الوفاق والبنك 
المركزي.

وحتما  منعزلة  كجزر  العمل  لحالة  استمرارا  نرى  سوف  الحالة  هذه  في 
للعام  جديدة  األجنبي  للنقد  ميزانية  مشروع  يقدم  المركزي  البنك  سنرى 

المستندية  االعتمادات  عبر  األجنبي  بالنقد  التحويالت  وحجم  شكل  ترسم  القادم 
وتحويالت حكومية للسفارات والتوريدات الحكومية وايضًا للتحويالت الشخصية بتشجيع 
اعتماد ميزانية جديدة  يتم  العالمية. وقد ال  وأسعارها  النفطي  االنتاج  من تحسن عملية 
للدولة سريعا كما حدث في العام الماضي. ربما سيكون في ظل هذا السيناريو ان نرى 
وقيمة  األصناف  تبويب  وخصوصا  األجنبي  النقد  ميزانية  ومحتوي  شكل  علي  تعديالت 
البنود المخصصة وإضافة بنود جديدة لعل أهمها المتعلقة باإلعمار والبناء، كما ان نصيب 
النوع وقيم الحواالت الشخصية لألغراض  الفرد يحتاج الي اعادة تقييم وتعديل من حيث 

المختلفة.
ال شك ان هذا السيناريو يمكن ان يكون هو االبرز في ظل الحالة المتعثرة سياسيا، ولكنه 
ومن واقع التجربة لتطبيق الموازنة االستيرادية لهذا العام شابها بدون أدني شك فساد 
في كافة مفاصل عملية التوريدات. كما انه لم ينجح في فك طالسم ازمة السيولة الخانقة 
بالقطاع المصرفي، والسبب انها كانت اداة منفردة في ظل قطاع مصرفي منقسم وغير 
الي ان هذا السيناريو سيصطدم بتفاقم  مسيطر على عملياته فنيا وتنظيميا. باإلضافة 

العجز الحكومي المتراكم والذي يحتاج الي معالجة قانونية وفنية.
وسيحتاج استمرار هذا السيناريو هذه المرة الي تشغيل محرك االئتمان المتوقف منذ 
ألدواته  وتنظيم  جهد  الي  تحتاج  االئتمان  وتدوير  إطالق  اعادة  سبل  ولعل  طويلة،  فترة 

الدكتور سليمان الشحومي

ان الدخل من النفط ال يكفي 
حتي تغطية المرتبات 
للموظفين وال يوجد ما 

يكفي لإلنفاق
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اإلصالح  برنامج  على  االتفاق 
الحكومة  بين  االقتصادي 
األقل  على  المركزي  والبنك 
وهو  بنوده  وأب��رز  أه��م  في 

تعديل سعر الصرف.

غاية  في  القادمة  المرحلة  أن 
السعي  يتم  لم  إذا  الخطورة 
وتحسين  وتعديل  لضبط 
يعيشها  التي  الهشة  الحالة 

االقتصاد والمواطن الليبي.

المؤسسات  تلعبها  التي  واألدوار  ومجاالته  والطويل  القصير  المدى  في 
االدخار  شهادات  إطالق  ولعل  المركزي،  البنك  قبل  من  االقتصادية 
للمؤسسات  االستثمار  وشهادات  الخاص  والقطاع  لألفراد  النقدية 
والبنوك امر في غاية األهمية ولكنه في حاجة الي تنظيم اداري وفني. ويقّدر الشحومي 
ان اعادة إطالق وتحفيز االئتمان واالستثمار سيكون عامال مهما لعودة البنوك لعملها 

االساسي والطبيعي وهو خلق االئتمان والذي سيسهم في عودة تدفق السيولة. 
السيناريو الثاني: االتفاق على برنامج اإلصالح االقتصادي بين الحكومة والبنك المركزي 
على األقل في أهم وأبرز بنوده وهو تعديل سعر الصرف وضبط اإلنفاق العام والغاء الدعم 
أو استبداله. يبدو أن هذا السيناريو يواجه صعوبات التطبيق في ظل ما نتج عن اجتماع 
الحوار االقتصادي بتونس في بداية نوفمبر 2017، مع أنه كان األبرز واألسهل للتطبيق. 
المقدم يحتوي في كثير من  الحكومة  برنامج  أجزاء من  أن هناك  الراسخ  االعتقاد  وبرغم 
وخصوصا  اإلصالح  لبرنامج  تنفيذية  إجراءات  مستوى  إلى  ترقى  ال  توصيات  على  بنوده 
دقيقا  البرنامج  أن يكون  وبالتالي يجب  واحدة  التطبيق خالل سنة  البرنامج يستهدف  أن 
ومحدد اإلجراءات وبدون استخدام عبارات فضفاضة، كما أن البرنامج أغفل طرح إجراءات 
محددة لتعديل الدخول الحقيقية للمواطنين محدودي الدخل لمجابهة مستويات األسعار 
المترتبة علي رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وغيرها. ومع ذلك يبقي البرنامج في إطاره 
العام مناسبا أذا ما كتب له الظهور إلى حّيز الوجود، وتطبيق هذا البرنامج سيقود مباشرة 
إلى تعديل سعر الصرف وتطبيق آليات جديدة ستسهم في حلحلة أزمة السيولة والقضاء 

وتهريب  االعتمادات  في  الفساد  على 
محرك  إطالق  إغفال  ودون  الوقود، 
دور  تنظيم  ليعيد  المصرفي  االئتمان 

القطاع المصرفي.
نظر  وجهة  من  الثالث  السيناريو 
على  يرتكز  الليبي    المالي  الخبير 
سياسي  اتفاق  إلى  سريعا  الوصول 
يجمع ويوحد المؤسسات ويقيم حكومة 
يبدوأنه  السيناريو  هذا  وطنية.  وحدة 
األفضل إذا ما رأى النور، فسيكون تأثيره 
الليبي.  االقتصاد  مستوي  على  حاسما 
المؤسسات  ادارات  تشكيل  سيعيد 
من  معاناتها  ستستمر  وإن  ويوحدها 
آثار االنقسام القاسية وخصوصا ارتفاع 
العام وتسوية االلتزامات  فاتورة الدين 
الوظيفي  الكادر  وتضخم  السابقة 

لتبني برنامج  الباب  السيناريو سيفتح  العامة. ولكن هذا  والهيئات والمصالح  للمؤسسات 
لمستقبل  وضوحا  أكثر  رؤية  إطار  في  الشامل  واالجتماعي  االقتصادي  لإلصالح  طموح 
االقتصاد الليبي يعزز من دور القطاع الخاص ويعيد الثقة للقطاع المصرفي عبر العديد 
من األدوات النقدية واالئتمانية المعروفة، ويعيد رسم وتشكيل العالقات االقتصادية بين 
لالقتصاد  الكلي  اإلطار  مستوي  على  دقيقة  معالجات  إجراء  من  وسيمكن  أطرافه  مختلف 
واالقتصاد  المواطن  يعانيها  التي  الصعبة  األوضاع  تصويب  إعادة  من  وسيمكن  والجزي 

بشكل عام. 
ويردف الشحومي: »اعتقد جازما أن المرحلة القادمة في غاية الخطورة إذا لم يتم السعي 
لضبط وتعديل وتحسين الحالة الهشة التي يعيشها االقتصاد والمواطن الليبي. ستكون 
لكل من اإلجراءات واألدوات الممكن استخدامها جوانب سلبية واخري إيجابية بدون شك، 
تجاه  المسؤولية  عالية من  بروح  واالقتصاديين  السياسيين  المسؤولين  يتحلى  ان  ويبقي 
السيناريو  الختيار  معول  أكبر  الحالي  المأزق  من  الخروج  لسبل  وتفهم  والمواطن  الوطن 

االفضل واألنسب«. 
في  السياسي  القرار  صانعي  برسم  معلقة  اإلجابة  تبقى  لإلفالس؟  فعال  تتجه  ليبيا  هل 

البالد.  
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أزمة  أعقبت  التي  الفوضى 
الحياة  واقع  على  أثرت  فبراير، 
لسنوات  لليبيين  المعيشية 
االقتصاد  تعرض  طويلة. 
الضطرابات   2011 بعد  الليبي 

مالية كبيرة.

رمزي زائري

رغم استناد الكثيرين في بداية ما سمي بالربيع العربي إلى مقولة »ال توجد ثورة دون 
الخسائر  لكن  »الفوضى«،  هذه  جراء  ونتائج  تداعيات  من  متوقع  هو  ما  لتبرير  خسائر«، 
االقتصادية التي عرفتها ليبيا تعدت ما توقعه الخبراء والنشطاء لتصل إلى أرقام خيالية، 
لليبيين لسنوات  المعيشية  الحياة  أثرت على واقع  أزمة فبراير،  التي أعقبت  الفوضى  إذ أن 
طويلة. تعرض االقتصاد الليبي بعد 2011 الضطرابات مالية كبيرة، أدت إلى تدهور سعر 
الدينار وضعف العملة مقابل الدوالر )كان الدينار الليبي يعادل 1.25 مقابل الدوالر خالل 
فترة السبعينات وأصبح يعادل 2.8 مقابل الدوالر طوال فترة حكم القذافي وإن تعرض في 
بعض األحيان النخفاضات طفيفة مقابل الدوالر والعمالت األخرى( ولم يستطع المصرف 
المركزي تخطي هذه األزمة ولم يفلح غطاء العملة في عملية تجاوزها وذلك النخفاض النقد 

األجنبي في المصارف الليبية الناجم عن الفوضى السياسية واألمنية واالرباك االقتصادي.

لمحة تاريخية 

تم إصدار الدينار الليبي كعملة وطنية ألول مرة )تحت اسم الجنيه( في بداية عام 1952، 
وكانت قيمته مساوية للجنيه االسترليني وكل منهما يعادل 2.8 دوالر أمريكي أو ما يعادل 
2.48828 جراما من الذهب. في العام 1967 تم تخفيض الجنيه االسترليني بنحو 14.3 
بالمائة لتصبح القيمة التعادلية للجنيه اإلسترليني 2.4 دوالر أمريكي، وبالرغم من أن ليبيا 

في ذلك الوقت ما تزال ضمن منطقة اإلسترليني إال أنها لم تقم بتخفيض قيمة العملة.
الدوالر  باستبدال  التزامها  عدم  المتحدة  الواليات  أعلنت   1971 أغسطس  شهر  في 
بالذهب، وقامت في شهر نوفمبر من نفس العام بتخفيض قيمة الدوالر تجاه وحدة حقوق 
السحب الخاصة بنحو 7.9 بالمائة لتصبح وحدة حقوق سحب خاصة =1.0857 دوالر، بدال 
من السعر القديم وهو 1 وحدة حقوق سحب خاص =1 دوالر، فقد أدى هذا األمر إلى ارتفاع 

قيمة الدينار الليبي مقابل الدوالر لتصبح 1 دينار =3.04 دوالر بدال من 1 
دينار =2.8 دوالر.

قصة الدينار الليبي.. من القمة إلى القاع
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في شهر فبراير من عام 1973 تم تخفيض قيمة الدوالر األمريكي للمرة 
الثانية بنسبة 10 بالمائة تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة لتصبح تساوي 
التخفيض  هذا  عن  ترتب  وقد  دوالر،   1.0857 من  بدال  دوالر   1.2063
ارتفاع قيمة الدينار تجاه الدوالر مرة أخرى بنحو 11 بالمائة لتصبح 1 دينار يساوي 3.3776 
ربط   1973 عام  من  فبراير  شهر  في  تم  دوالر.كما   3.04 يساوي  دينار   1 من  بدال  دوالر 
دينار   0.29679  = دوالر   1 وهو  ثابت  صرف  سعر  عند  األمريكي  بالدوالر  الليبي  الدينار 
قيمة  لتغير  تبعا  تتغير  األخرى  العمالت  تجاه  الدينار  قيمة  فإن  الربط  لهذا  ونتيجة  ليبي، 

الدوالر تجاه تلك العمالت.
ساعد  مما   1986 عام  حتى  المستوى  هذا  عند  القيمة  تلك  على  الليبي  الدينار  حافظ 
على ثبات قيمته الرسمية في مواجهة الدوالر األمريكي وغيره من العمالت األجنبية لتوفر 
النسبية في النقد األجنبي والزيادة الكبيرة في االحتياطيات التي نجمت عن تحسن أسعار 
النفط وزيادة الدخل المحقق من الصادرات النفطية في ذلك الوقت، فضال عن عدم وجود 
لألفراد  سواء  وبيعا  شراء  األجنبية  بالعملة  التعامل  حرية  على  تذكر  كمية  أو  إدارية  قيود 

عام  حتى  والخاصة  العامة  للمؤسسات  أو 
-1999 الفترة  األقل.وخالل  على   1982
2000 تم الرفيع التدريجي في قيمة الدينار 
المعلن  الخاص  الصرف  لسعر  وفقا  الليبي 
بتخفيض  واآلخر  الحين  بين  مصحوبا 
الرسمي،  الصرف  لسعر  وفقا  قيمته  في 
الرسمي  السعر  تراوح  لذلك  وكنتيجة 
ما  األمريكي  الدوالر  مقابل  الليبي  للدينار 
نهاية  في  الواحد  للدينار  دوالر   3.54 بين 
الواحد  للدينار  1.55 دوالر  إلى   1990 عام 
أسعار  تغيرت  كما   2001 عام  نهاية  في 
األخرى  الرئيسية  األجنبية  العمالت  صرف 
التي  للتغيرات  وفقا  الليبي  الدينار  مقابل 
الليبي  للدينار  التعادلية  القيمة  على  طرأت 

مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة.

 قصة االنحدار

قيمته  من   85% نحو  الليبي  الدينار  خسر 
وأصبح   ،2011 يناير  منذ  الدوالر  مقابل 

الواحد،  للدوالر   1.39 بنحو  والدواء  للعالج  ضيق  نطاق  في  التجارية  المصارف  في  يباع 
كذلك أصبح الدينار الليبي يتداول في دول الجوار بسعر متدن جدا، حيث بيع في تونس 
بنحو 45 قرشا تونسيا، وفي محافظات مصر بأسعار متباينة، إذ يتداول في القاهرة بسعر 
يزيد قليال على الثالثة جنيهات، بينما يرتفع إلى أكثر من أربعة جنيهات في محافظة مرسى 
مطروح الواقعة على الحدود مع ليبيا ويرتفع إلى أكثر من 5.60 جنيهات على مواقع شركات 

الصرافة اإللكترونية.
نقل  شاحنة  تعرضت  حين   ،2013 عام  في  سرت  مدينة  أحداث  بعد  أنه  بالذكر  جدير 
على  واالستيالء  مسلحين  قبل  من  مسلح  سطو  إلى  المركزي  ليبيا  لمصرف  تابعة  أموال 
هناك  فأصبحت  ويورو(،  )دوالر  أجنبية  عمالت  من  مليونا  و12  ليبيا  دينار  مليون   53 مبلغ 
صعوبة لدى البنك المركزي الليبي في شراء كميات من الدوالر من األسواق العالمية كأحد 
الخيارات المتاحة لحل أزمة الدوالر بسبب ضعف الثقة والجدارة االئتمانية لالقتصاد الليبي 

من مؤسسات ووكاالت التصنيف العالمية مثل فيتش وستاندرد آند بورز وموديز.
مع تدهور األوضاع األمنية في ليبيا وتراجع إيرادات النفط بسبب إغالق عدد من الحقول 
والموانئ، اندالع أحداث 17 فبراير 2011، شهد الدينار الليبي انتكاسة وتراجعا حادين، 
مرّدهما الوضع المالي واالقتصادي الذي يئن بفعل تضخم فواتير مرتبات موظف الدولة 
والعمالت  األميركي  الدوالر  أمام  الليبي  الدينار  صرف  سعر  اتجه  فقد  السلعي،  والدعم 

حافظ الدينار الليبي على تلك 
المستوى  هذا  عند  القيمة 

حتى عام 1986.

 85 نحو  الليبي  الدينار  خسر 
منذ  الدوالر  مقابل  قيمته  من 
في  يباع  وأصبح   ،2011 يناير 
نطاق  في  التجارية  المصارف 
ضيق للعالج والدواء بنحو 1.39 

للدوالر الواحد.
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من  البالد  انتاج  حجم  وصل 
برميل  ألف   325 إلى  النفط 
مليون   1.4 من  ن��زوال  يوميا، 

برميل يوميا قبل يونيو 2014.

ليبيا  في  المالية  السلطات 
سعر  انخفاض  من  تتخّوف 
صرف الدينار وتداعياته السلبية 
المعيشة  مستوى  على 

وارتفاع معدل التضخم.

الرئيسية األخرى إلى االنخفاض الكبير في السوق السوداء، فيما سيطرت 
المخاوف على تجار العملة من اتجاه األسعار في هذه السوق إلى مزيد من 
الهبوط في إطار تشكيل حكومة وفاق وطني. وال يزال سعر صرف الدوالر 
بمعدالت  انخفاضه  رغم  البالد  في  الرسمي  السعر  ضعفي  يتجاوز  السوداء  السوق  في 
ملحوظة خالل األيام القليلة الماضية، وكان سعر الدوالر قد تجاوز عتبة أربعة دنانير ألول 

مرة منذ إطالق عملة الدينار الليبي منذ أكثر من 60 عاما.
ألول مرة منذ أكثر من 60 عام بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي في السوق الموازي حاجز 
السياسية  باألوضاع   – وهبوطًا  صعوداً   – اليوم  الليبي  الدينار  قيمة  وترتبط  دنانير  الـ4 
وسط  لمهامها  الوطني  اإلنقاذ  حكومة  مباشرة  يترقب  الموازي  السوق  وأصبح  واألمنية، 
تباعًا  أثر  الصعبة  العمالت  أسعار  في  الكبير  البالد.االرتفاع  مستقبل  حول  الشك  من  حالة 
رافقها  قياسية،  لمستويات  ارتفعت  التي  األساسية  والمواد  التموينية  السلع  أسعار  على 
التضخم،  ارتفاع معدل  التحذيرات من  لقاحات األطفال واألدوية. ورغم  تناقص مخزونات 

إال أن السلطات الليبية والمؤسسات المالية تحديداً لم تتبن خطوات عملية لمواجهته.
النفط  إنتاج  تراجع  مع  ترافقت  التسعينيات  ومطلع  الثمانينات  خالل  الليبي  الدينار  أزمة 

وتراجع سعره وسط انهيار عالمي ألسعار النفط، باإلضافة إلى ارتفاع سقف الميزانية 
التي تشكل  السيولة  أزمة  زيادة عن  المرتبات  العامة بشكل كبير خاصة بند 

عائقا حقيقيا تظهر آثاره السلبية اآلن على حياة المواطنين واحتياجاتهم 
اليومية للنقد، وأيضا تتسبب في أزمات متتالية على المدى المتوسط، 

إذا لم تتخذ السلطات إجراءات فعالة وسريعة.
فإن  مسؤولة  اقتصادية  مصادر  عنها  أفرجت  أرقام  وبحسب 

الذي  الليبي  الدينار  تهاوي  بين  تأرجح  الليبي  االقتصاد  انهيار 
فقد %35 من قيمته مقابل الدوالر منذ يناير 2015 إلى جانب 
انخفاض إنتاج النفط إلى ربع ما كان عليه قبل االنتفاضة التي 

أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
األخيرة  تعامالتها  في  الليبية  العملة  تحركات  عكست  وقد 
بعد  يوما  حدتها  ترتفع  التي  السياسية  االضطرابات  حقيقة 
يوم، إذ انخفض الدينار بصورة كبيرة في التعامالت المحلية، 

تداوال  األكثر  الرسمية  غير  التعامالت  في  الدينار  وانخفض 
بنفس  كبيرا  عجزا  الدفوعات  ميزان  سجل  كما  دوالر،   0.48 إلى 

نحو  إلى  تقريبا  يصل  ما  النفطية،  الصادرات  حجم  انخفاض  قيمة 
%70 وانخفضت قيمة الصادرات النفطية التي تعتمد عليها ليبيا بنحو 

%90 إلى الثلث تقريبا، إذ وصل حجم انتاج البالد من النفط إلى 325 ألف 
برميل يوميا، نزوال من 1.4 مليون برميل يوميا قبل يونيو 2014، فيما أكد 

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن إجمالي العجز في الموازنة العامة في العامين 
الماضيين، يقترب من 40 مليار دينار.

 ورغم الضعف الشديد للدينار الليبي مقابل الدوالر، بسبب انخفاض أسعار النفط من 
جهة وتراجع كميات البترول المباعة من جهة أخرى، كما سبق اإلشارة، فإن السلطات المالية 
في ليبيا تتخّوف من انخفاض سعر صرف الدينار وتداعياته السلبية على مستوى المعيشة 
الرئاسي  المجلس  تنتظر  أنها  أي مقاربة ويبدو  تتبن  لم  إنها  إال  التضخم،  وارتفاع معدل 
والحكومة المنبثقة عنه لتتولى الملف. ومن أجل العمل على تخفيف األزمة، اتجهت السلطات 
في طرابلس إلى خفض الدعم عن البنزين، وتأخير رواتب الموظفين العموميين، وفرض 
حظر على الواردات من السيارات، إال أن هذا الحظر بحسب خبراء فشل حتى اآلن في وقف 

هبوط الدينار.
أسباب االنهيار

يعود انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدوالر إلى انخفاض أسعار النفط إذ تربطهما 
ميزان  في  عجزا  هناك  أن  يعني  ما  شديد  تراجع  في  النفط  سعر  أن  حيث  طردية،  عالقة 
المدفوعات يترتب عنه انخفاض قيمة العملة، كما يرجع انخفاض قيمة العملة الليبية أمام 
الدوالر محليا إلى عوامل عدة، منها تراجع حجم الصادرات النفطية، التي تحصل بالدوالر، 
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النفطية  اإلي��رادات  أصيبت   
إغالق  بسبب  كبيرة  بانتكاسة 
حيث  النفط،  وحقول  موانئ 
النفطية  الصادرات  انخفضت 
برميل  ألف   400 من  أقل  إلى 

يومًيا في وقت كانت ليبيا.

في  تكن  لم  العامة  النفقات 
يفترض  كان  ما  التنمية،  باب 
أن يكون، بل ذهبت في شكل 
مرتبات للعاملين في القطاع 

الحكومي.

وانخفاض حجم السيولة في البالد، إذ توقفت معظم مصادر اإليرادات نتيجة 
االضطرابات السياسية التي نتج عنها اقتتال مسلح.

بعد ثورة فبراير واعتماًدا على تقديرات أسعار النفط المرتفعة في أعوام 
2011، 2012، 2013، ونتيجة الرتفاع سقف الطموحات الشعبية بعد الثورة بسبب شيوع 
زيادة هائلة على جانب  اقتصاد غني، طرأت  الليبي  االقتصاد  أن  إلى  مفهوم خاطئ يشير 
اإلنفاق العام في الميزانية العامة وشهد العام 2013 أضخم ميزانية حكومية في تاريخ ليبيا 

في عهد رئيس الحكومة علي زيدان.
العامة  النفقات  في  الزيادة  أن  إلى  واالستراتيجيات  للسياسات  الليبية  المنظمة  وتشير 
لم تكن في باب التنمية، ما كان يفترض أن يكون، بل ذهبت في شكل مرتبات للعاملين 
الدعم للسلع والمحروقات  22 مليار دينار، وفي باب  التي فاقت مبلغ  الحكومي  القطاع  في 
التي وصلت إلى 11.6 مليار دينار! وعلى الرغم من الزيادة الهائلة في حجم النفقات إال أن 
قطاعات رئيسية مثل قطاعات اإلسكان والكهرباء والمياه والنقل والمواصالت واالتصاالت 
لم تشهد أي تطور ملحوظ بل زادت تردًيا وتدهوًرا، هذا من جانب النفقات العامة، أما من 

جانب اإليرادات فإن %93 من اإليرادات العامة لتمويل الميزانية هي إيرادات نفطية.
منذ منتصف العام 2013 أصيبت اإليرادات النفطية بانتكاسة كبيرة بسبب إغالق موانئ 
وحقول النفط، حيث انخفضت الصادرات النفطية إلى أقل من 400 ألف برميل يومًيا في وقت 
كانت ليبيا ُتصّدر )1.700000( مليون وسبعمائة ألف برميل يومًيا سنة 2010، إضافة إلى 

العالمية منذ  النفط  تهاوي أسعار 
مالي  عجز  والنتيجة   ،2014 يونيو 
تمويله  تم  الميزانية  في  كبير 
ليبيا  مصرف  من  باالقتراض 

المركزي.
النفطية  غير  اإليرادات 
الجمركية  والرسوم  )الضرائب 
واالتصاالت  الخدمات  ورسوم 
األخرى  هي  شهدت  وغيرها( 
انخفاًضا غير مسبوق في تاريخها 
الجمركية  اإليرادات  وخصوًصا 
التي كانت من أهم الموارد المالية 
غير النفطية لالقتصاد الوطني في 
العهد السابق. على سبيل المثال 
وصلت اإليرادات غير النفطية في 
العام 2008 حوالي )8324.2د.ل( 
أي ثماني مليارات وثالثمائة وأربع 
دينار  ألف  ومئتي  مليونا  وعشرون 
المرتبات  باب  أن  العلم  مع  ليبي، 

في تلك السنة لم يتجاوز 8 مليارات دينار.
مليون  ومئتي  مليار   )1.2( حوالي   2015 العام  في  النفطية  غير  اإليرادات  وصلت  بينما 
)16.4( ستة عشر مليار  العام أكثر من  دينار في وقت وصلت فيه فاتورة المرتبات لنفس 
اإليرادات  تدني  مسؤولية  تتحمل  ال  ليبيا  في  المالية  السياسة  دينار.  مليون  وأربعمائة 
النفطية في الميزانية العامة ولكنها تتحمل مسؤولية الفشل المزدوج في تدني اإليرادات 
)غير النفطية( من جهة، وعدم ترشيد النفقات العامة من جهة أخرى، وبالتالي تتحمل جزًءا 

من المسؤولية عن العجز المالي في الميزانية.
الجهات  وتقاعس  الضريبي  التهرب  وانتشار ظاهرة  العام  القطاع  في  الفساد  استشراء 
خاطئة  وتقديرات  التسييري  اإلنفاق  في  المبالغة  إلى  إضافة  المستحقات،  دفع  عن  العامة 
عن أسعار النفط، كانت من أهم العوامل التي أدت إلى الفشل في السياسة المالية. يشكل 
المدى قصير  السلبية على  تأثيراتها  أزمة حقيقة ظهرت  ليبيا  السيولة في  مشكل نقص 
االجل، بينما تسببت في أزمات متتالية على المدى المتوسط، إذا لم تتخذ الحكومة المؤقتة 

إجراءات حقيقية وسريعة.
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معسكرة  ليبيا  ث��ورة  ول��دت  
وهو  بدايتها،  منذ  ومتشددة 
قادتها  م��ن  ع��دد  ب��ه  أق��ر  م��ا 
تاريخها  مدونة  تخطئه  وال 

وأحداثها.

الثورة الليبية..االستثناء الكاشف عن الخطر:

هاني نسيره

بين  استثناء،  الليبية  الثورة  كانت 
االنتفاضات  أو  الثورات  من  غيرها 
 ،2011 العام  شهدها  التي  العربية 
ما  خطورة  عن  بدايتها  منذ  كاشفة 
عنفية  ال  أو  مدنية  تكن  فلم  بعدها، 
تونس  انتفاضات  كانت  كما  شبابية 
كانت  بداياتها،  في  وسوريا  ومصر 
وسائر  ونموها  والدتها  في  عنيفة 

فعالياتها. 
ولدت  ثورة ليبيا معسكرة ومتشددة 
من  عدد  به  أقر  ما  وهو  بدايتها،  منذ 
تاريخها  مدونة  تخطئه  وال  قادتها 
القاعدة  زعيم  وثائق  وأكدته  وأحداثها 
الراحل أسامة بن الدن التي تم الكشف 
الماضي،  نوفمبر  من  األول  في  عنها 
فقد قادها المسلحون اإلسالميون منذ 
مدنية  بتقية  التزامهم  ورغم  البداية، 
التي خرجت سريعا  الوجوه  خلف بعض 
على النظام أو بنصيحة منظري القاعدة 
وفعلهم  فعاليتهم  إظهار  بعدم  حينها 
الرئيس فيها، كما نصح أسامة بن الدن 
وأيمن الظواهري وعبد الله العدم وأبو 
انتقل لداعش  الذي  الشنقيطي-  منذر 
المدنية  مسحة  تكن  ولم  بعد-  فيما 

بمشهد  إال  نهائيا  انتصارا  تنتصر  ولم  البداية،  منذ  لإلزاحة  قابلة  هشة  مسحة  إال  فيها 
وحشي وانتقامي وغير إنساني كذلك، شاهده العالم، وهي واقعة مقتل العقيد القذافي في 
20 أكتوبر سنة 2011، والتي تعددت فيها االتهامات وأشار الكثير منها للشقيقة الصغرى 
قطر! كما تسربت الكثير من األخبار عن إصرار أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني على 

قتل الزعيم الليبي السابق والتأكد من ذلك والسعي إليه. 
لم  النظام،  ليبيا بعد سقوط  السابق ظلل مسار  الوحشي  واالنتقام  التشفي  إن مشهد 
نره فقط في موقف قوى الثورة من بعضها البعض، وال في تفكيك سالم القبائل وعيشها 
سويا، ولكن رأيناه في انفجارات قيمية ودينية وأخالقية لم تعرف عن تاريخ الليبيين طوال 

حياتهم...كان من أهم نتائجه اغتيال التوافق وصعوبته. 

بين ليبيا وسوريا .. التشابهات والفروق: 

في 11 نوفمبر من العام الماضي 2016 أعلنت اللجنة االقتصادية 
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إن مشهد التشفي واالنتقام 
الوحشي بعد سقوط 

النظام، رأيناه في انفجارات 
قيمية ودينية وأخالقية لم 

تعرف عن تاريخ الليبيين 
طوال حياتهم.

لم تكن تكلفة الثورة الليبية 
اقتصادية فقط، حيث خسر 
المواطن الليبي الكثير من 

رفاهيته وأمنه وأمانه.

خسائر  أن  لها  تقرير  في  )األيسيسكو(  المتحدة  األمم  في  واالجتماعية 
 614 مجتمعة  المنطقة  كبدت  العربي«  بـ«الربيع  عرفت  التي  االنتفاضات 
مليار دوالر خسائر، وكانت خسائر الناتج المحلي اإلجمالي ورأس المال في 
160 مليار  2011، بينما بلغت في ليبيا وحدها  259 مليار دوالر منذ عام  سوريا ما يعادل 
العربية  الثورات  تكلفة  أن  إلى  أشار  العربي  االستراتيجي  للمنتدى  تقريرا  أن  رغم  دوالر، 
وأسواق  والسياحة  المحلي  والناتج  البناء  إعادة  خسائر  تشمل  دوالر،   مليار   833.7 وصلت 

األسهم واالستثمارات، باإلضافة إلى إيواء الالجئين.
من  الكثير  الليبي  المواطن  خسر  حيث  فقط،  اقتصادية  الليبية  الثورة  تكلفة  تكن  لم 
رفاهيته وأمنه وأمانه، بلغت حسب بعض التقارير 160 مليار دوالر، دون كلفة إعادة التعمير 

والبناء، وهو ما قد يتضاعف حال ذلك. 
ورغم أن الخسائر االقتصادية واإلنسانية في سوريا قد تكون أكبر من ليبيا، لكن الفارق 
أن الثورة أعلنت »نجاحها« في ليبيا، ولكنها ظلت متعثرة في سوريا، وإن شهد كل منهما 
حضورا قويا من الفاعلين الدوليين، استهدفوا النظام في ليبيا ولم يستهدفوه مباشرة في 
سوريا، ولكن حضرت في كال الثورتين الجماعات المتطرفة التي أفسدت كل شءي، أفسدت 

على  أفسدت  كما  نظامه  النظام  على 
الثوار المخلصين ثورتهم.

الليبية قليال،  الثورة  ربما لو طال أمد 
التي  بالطريقة  القذافي  يقتل  لم  لو  أو 
واالنتقام  العنف  يتبعثر  ولم  بها،  قتل 
مصير  لكان  والنفوس،  السلم  ثناء  في 
الثورة  شأن  الفشل  الليبية  الثورة 
ولدت  األخيرة  أن  اعتبار  مع  السورية، 
أن  كما  بدايتها،  في  تماما  سلمية 
الحوار  لرفض  أسرع  كان  فيها  النظام 
التي  والتوسط  اإلصالح  محاوالت  أو 
النظام  على  تعرض  ولم  عليه،  عرضت 
الجميع  أصر  الذي  السابق،  الليبي 
التدخل  وأسرع  إسقاطه،  على  سريعا 
سنة  مايو  في  الناتو  في  ممثال  الدولي 
ظل  بينما  اإلسقاط  على  مصرا   2011

متردا في سوريا وغيرها. 
هي  ربما  ليبيا  خسائر  كانت  هنا  من 
األكبر، في ثورة نجحت في إسقاط نظام 
تقريبا،  دوالر  مليار   100 احتياطيه  كان 
أكتوبر   20 في  رأسه  بوحشية  وقتلت 
سنة 2011 في مشهد استهجنه العدو 
قبل الصديق، إال أن النتائج كان عنوانها 

الهزيمة تماما.ولم تكن بهذا الغلو في التشفي والنصر. 
من المؤشرات أن إنتاج النفط الليبي تراجع بنسبة تزيد عن 80 بالمائة، من 1.6 مليون 
طن عام 2011 إلى أقل من 0.3 مليون طن في الوقت الحالي. وحتى نوفمبر العام الماضي 
خسرت البالد من تحصيالت النفط 100 مليار دوالر منذ عام 2013 بسبب تراجع معدالت 
الوطنية  المؤسسة  مدير  وأعلن  متكرر،  بشكل  الشرعية  التصدير  موانئ  وإغالق  اإلنتاج 

الليبية للنفط أن بالده تسير نحو إفالس مالي.
وصار من المتواتر والمكرر في مختلف التحليالت ودوائر البحث السياسي وصف ليبيا بعد 
الثورة بـ«الدولة الفاشلة Failed State« فلم يلتزم كثير ممن صنعوها بوعودهم، وخاصة 
اإلسالميين منهم، الذين رفضوا نتائج الصندوق في يونيو سنة 2014 وزاد انقسام الوطن، 

حتى صار المطلب األول استعادته.
الثورة وتبديد الثروة في ليبيا: 

واالجتماعية  السياسية  بالخسائر  يكتفوا  لم  ليبيا  في  األمور  لهم  آلت  ممن  كثيرا  إن 
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تخضع الكثير من مؤسسات 
االقتصاد الليبي للعقوبات، 

بينما يعاني المواطن الليبي 
من حاجته لحقوقه األبسط 

في البنية األساسية. 

قدرت  مالية  احتياطات  لليبيا  القذافي  نظام  ترك 
2013 كما  108 مليارات دوالر بقيت إلى العام  بحوالي 
عام  تأسس  الذي  الليبي  السيادي  الثروة  صندوق  أن 
2006 من أجل استثمار الفوائض الليبية في الخارج كان 

يملك أوراقا مالية وأصوال بنحو 67 مليار دوالر

الجسيمة التي تسببوا فيها في ليبيا، والتي تهدد هويتها ووجودها التاريخي 
والمعروف، قبليا وجيوسياسيا وإنسانيا، بل كشفت إدارة الكثيرين منهم عن 

سوء إدارة وعن فساد كان االتهام األول للحكم السابق. 
مليارات   108 بحوالي  قدرت  مالية  احتياطات  لليبيا  القذافي  نظام  ترك 
عام  تأسس  الذي  الليبي  السيادي  الثروة  صندوق  أن  كما   .2013 العام  إلى  بقيت  دوالر 
بنحو  مالية وأصوال  أوراقا  الخارج كان يملك  الليبية في  الفوائض  استثمار  أجل  2006 من 
67 مليار دوالر، وهي المبالغ الضخمة لتسيير أمور اقتصاد في بلد عدد سكانه أقل من 6.5 
مليون نسمة، ولكن مع توقف ضخ النفط بفعل الصراعات الدموية والسياسية المستمرة، 

استهلك أكثر من نصف هذا االحتياطي في أقل من ثالث سنوات.
المواطن  يعاني  بينما  للعقوبات،  الليبي  االقتصاد  مؤسسات  من  الكثير  تخضع  كذلك 
الليبي في مناطق السيطرة والنفوذ المختلفة من الجماعات والفصائل من حاجته لحقوقه 
األبسط في البنية األساسية، ويواجه أشرس جماعات اإلرهاب ومجاميعه في المنطقة، بعد 
انتصارا  والمنقسمة،  المتصارعة  ليبيا  مناطق  من  الكثير  في  اآلمنة  مالذاتها  وجدت  أن 
لفكرة الفصيل على ضرورة الدولة، واستثمارا إرهابيا في التمكين لجماعاته وإماراته حيثما 

يتيسر له من أرضها الطيبة.  
الليبيين ترك منازلهم والهجرة داخليا وخارجيا بحثا عن أمن وأمان  من هنا آثر ماليين 
20 أكتوبر في ليبيا،  بعيدا عن لغة الحرب والتغالب التي كانت استراتيجية المنتصر بعد 
أخلف بها كل وعوده وسقطت فيها كل أحالمه، وبلغ صراع بعض الفصائل المهيمنة ضد 
بعض المناطق مستوى جرائم الحرب والحصار وكان االقتتال المتبادل حقيقة أكبر بكثير 

من دعاوى الحوار المتبادل. 
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شريف زيتوني

تعتبر ليبيا من الدول الغنية في المنطقة العربية وإفريقيا. الثروة البترولية التي تحويها 
جعلتها قوة اقتصادية حمتها في أصعب الفترات التي عرفت فيها عقوبات وحصار قاسيْين. 
الدول  من  عدد  في  األموال  بعض  تستثمر  ألن  مجاال  لها  فتحت  الكبيرة  الثروة  هذه 
وسياسية،  اقتصادية  لمنفعتين؛  الدولة  تستغلها  أن  يمكن  واعدة  تعتبر  التي  اإلفريقية 
وهذا ما قام به سابقا العقيد معمر القذافي أيام حكم نظامه للدولة، خاصة في السنوات 
العشر التي سبقت إسقاطه، والتي مكنت البالد من تحقيق انفراجة اقتصادية ساهم فيها 

مشروع اإلصالح الذي دخلت فيه البالد اقتصاديا وسياسيا منذ سنة 2000.
إلى حدود العام 2014، كان حجم المبالغ التي تستثمرها ليبيا في الخارج قرابة 256 مليار 
دينار، وفق تقارير أصدرها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابية المشترك، أغلبها كان في دول 
الدولة  تونس  بينها  من  القذافي  معمر  العقيد  أيام  قوية  عالقات  بليبيا  ربطتها  إفريقية 
التي تعتبر األقرب جغرافيا واألسهل في إمكانية االستثمار، رغم أن جزءا من هذه األموال 
ضاع في عدد من الدول اإلفريقية بعد خسارة ليبيا أغلب النزاعات القانونية في عدد من 

استثماراتها بسبب الفوضى وتنازع الصالحيات سياسيا ومناطقيا.
ليست هناك إحصائيات رسمية بعد 2010 لحجم االستثمارات الليبية في تونس بسبب 
تداخل المؤسسات االقتصادية وعدم انتظام التقارير التي تصدرها الهياكل المعنية، لكن 
أرقام  وفق  دينار  مليار   4 حدود  في   2010 قبل  كانت  إنها  تقول  تونسية  إعالمية  مصادر 
غير رسمية، موزعة بين استثمارات مباشرة أو مبادالت تجارية بين الجانبين، وإذا أُخذ في 
الليبية والظروف  300 و500 مليون دينار حسب الحاجة  االعتبار أن المبادالت تتراوح بين 
في  خاصة  تركزت  دينار،  مليار   3 حدود  في  تكون  المباشرة  االستثمار  أرقام  فإن  األمنية، 
لكن  مالية كبرى  النزل وخالل بدايتها كانت تعد بمردودية  البترولية وخدمات  الخدمات 

التحوالت التي وقعت عّطلت أو أجلت تنفيذ بعض الخدمات.
الليبية في تونس تركزت قبل ما سمي بالربيع العربي  أهم االستثمارات 
وأساسا بين سنتي 2007 و2008، من خالل مشروعين استثماريين كبيرين، 

كان حجم المبالغ التي 
تستثمرها ليبيا في الخارج 

قرابة 256 مليار دينار.

تونس..
الفضاء الواعد لالستثمارات الليبية
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اشترت الشركة الليبية 
لالستثمار 3 نزل تونسية كبيرة 

متمركزة بكل من تونس 
العاصمة والحمامات 

وجربة، بقيمة تناهز  800 
مليون دينار.

أعلنت محفظة ليبيا إفريقيا 
أنها ماضية قدما في تعزيز 

االستثمارات الليبية في 
تونس.

الخدمة في تونس سنة  القابضة« الذي دخل حيز  ليبيا  »أويل  األول هو مشروع 
المنتجات  توزيع  لعدد من محطات  المالكة  »إيسو«  لمجموعة  تابعا  كان   .2008
النفطية في تونس، والتي ال تعرف قيمتها المالية التي تم شراؤها بها. تم تغيير 
200 محطة موزعة على كل  اسمها إلى »أويل ليبيا« ويتجاوز عدد محطاتها حاليا أكثر من 
سنة  رسميا  العمل  في  دخولها  منذ  سنويا  لتر  مليون   140 من  أكثر  وتبيع  البالد  مناطق 
2009 وتشغل في تونس حوالي 1000 عامل وموظف. وتعد »أويل ليبيا« من أكثر المشاريع 
المربحة بالنظر إلى العائدات التي تحققها كل موسم بفضل اإلقبال الكبير على المنتجات 
النفطية، كما تقوم الشركة أيضا بتزويد المطارات التونسية بالوقود وفق عقود مبرمة بين 

الطرفين.
خالل نفس الفترة، اشترت الشركة الليبية لالستثمار 3 نزل تونسية كبيرة متمركزة 
بكل من تونس العاصمة والحمامات وجربة، بقيمة تناهز 800 مليون دينار قامت في 
65 مليون دينار،  أولى بمبلغ  بعمليات إصالح وتغيير على مستوى الشكل في مرحلة 
تعود  أن  قبل  البلدين  في  األحداث  بسبب  سنوات  لخمس  األشغال  فيها  توقفت  ثم 
في 2015 وسط أخبار عن صراعات قانونية مع المالكين القدامى. ورغم تأخر دخول 
اليكو تونس العاصمة الذي سيفتح أبوابه مع نهاية السنة الحالية حيز العمل بسبب 
تعطيالت إجرائية، فإن أغلب المراقبين يرجحون أن تكون لهذه النزل مردودية كبرى 
لتواجدها في أكثر المناطق النشطة في تونس ولجودة الخدمات التي راهنت الشركة 

على توفيرها.
أعلنت   2017 العام  بداية  مع 
ماضية  أنها  إفريقيا  ليبيا  محفظة 
قدما في تعزيز االستثمارات الليبية 
في تونس، حيث أكدت خالل مؤتمر 
التونسية  بالعاصمة  عقد  صحفي 
أنها  ليبيين  أعمال  رجال  بحضور 
االقتصادي  التواجد  ستدعم 
النفطية  الخدمات  مجال  في  الليبي 
باإلضافة إلى نيتها في دخول سوق 
في  كبيرا  رواجا  تجد  التي  العقارات 
كما  األخيرة.  السنوات  في  تونس 
تلك  في  المحفظة  إدارة  أشارت 
مع  اتفاقيات  ستوقع  أنها  الفترة 
الشراكة  بهدف  تونسية  مؤسسات 
والخدمات  الصحة  قطاعات  في 
التونسي  المناخ  باعتبار  المصرفية 

التونسية  الحكومة  أعلنتها  التي  التسهيالت  المشاريع خاصة مع  للقيام بمثل هذه  مالئم 
عربية  دول  عدة  ممثلي  بحضور  الماضي  العام  أواخر  عقد  الذي  االستثمار  مؤتمر  خالل 

وأوروبية.
باإلضافة إلى ما ذكر توجد في تونس استثمارات ليبية خاصة من خالل عدد من رجال 
في  الراقية  األحياء  في  الكبرى  والمقاهي  المطاعم  من  عدد  شراء  اختاروا  الذين  األعمال 
تبقى  لكنها  تونسيين  أعمال  رجال  مع  الشراكة  خالل  من  أو  فردي  بشكل  سواء  العاصمة 
استثمارات غير ملموسة بسبب اإلجراءات القانونية المعقدة في السماح لألجانب بالشراكة 
رسمي  مستوى  على  المذكورة  المشاريع  كل  تبقى  لهذا  استثماري  مشروع  أي  شراء  أو 

بأسماء أشخاص تونسيين ال يمكن تصنيفها ضمن الملكية الليبية.
3 مليار دينار هو مبلغ هام في عالقة بمجمل االستثمارات األجنبية  إلى تونس  بالنسبة 
بمواد  تتعلق  ليبيا  داخل  قطاعات  عدة  في  تستثمر  أنها  عن  زيادة  تونس،  في  الموجودة 
المالية  احتياطاته  ليبيا  مثل  بلد  إلى  بالنسبة  لكن  المطاعم،  وشبكات  والسيراميك  البناء 
هامة )100 مليار دوالر إلى حدود 2014 حسب البنك الدولي(، يعتبر الرقم االستثماري في 
تونس قليال خاصة أن كل الظروف مالئمة، على األقل في مستوى دخول المحفظة الليبية 
في مناقصات بعض الشركات أو في تدعيم االستثمارات العقارية التي تعتبر سوقا مربحة 
في بلد يشهد إقباال كبيرا على شراء المنازل والعمارات، باإلضافة إلى أن المبادالت التجارية 

مازالت بعيدة عن أهداف البلدين.
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سيد محمد الخليفة

الخارج من أجل الحصول على  الليبية منذ سنوات صراعات قضائية في  الدولُة  تُخوُض 
عائدات بعض استثماراتها الخارجية، التي استثمرت خالل حكم العقيد معمر القذافي قبل 
2011. ومع انهيار الدولة الليبية في تلك الظرفية التي صاحبت »أحداث« السابع عشر فبراير، 
عمدت العديد من المؤسسات التي كانت تتعامل معها إلى التنكر للعديد من المعامالت 
المالية مع الليبيين، ما أدى إلى االستيالء الكامل على عدد من المشاريع ودخول بعضها في 

مرحلة تصفية، تزامنا مع تنصل شركاء ليبيا االقتصاديين من التزاماتهم السابقة.

 إفريقيا أول المتنكرين

الخارجية  وزيُر  فتح  قليلة  أيام  قبل   
سيالة  طاهر  محمد  الوفاق  حكومة  في 
اإلفريقية،  الدول  من  العديد  على  النار 
الليبية.  األموال  بنهب  صراحة  واتهمها 
جاء ذلك خالل اجتماع وزاري حول التجارة 
المنعقد  إفريقيا  في  والحكم  واألمن 
من  عشر  السابع  بتاريخ  واشنطن  في 
هذه  سيالة  تصريحاُت   .2017 نوفمبر 
تأميم  تحول  حيث  فراغ،  من  تأت  لم 
الشركات الليبية في إفريقيا إلى »موضة« 
انتهزت  التي  السمراء  القارة  دول  في 
الثورة،  بعد  ما  الليبية  الدولة  ضعف 
لتقوم بتصفية شركات برأس مال يقدر 
وذلك  الدوالرات،  من  الماليين  بمئات 
ورسوم  الضريبية  األداءات  ذريعة  تحت 
وصل  أن  إلى  المختلفة،  المساهمات 

األمر إلى مرحلة التأميم بالكامل.
شركة  مصادرة  أشهر  قبل  رسميا  أعلنت  التي  اإلفريقية  الدول  آخر  كانت  »أوغندا« 
الشركة  تملك  كانت  حيث  إفريقيا،  في  الليبية  االستثمارات  أهم  إحدى  وهي  االتصاالت، 
الليبية للبريد واالتصاالت عن طريق شركتها »أيكوم« نسبة %69 من أسهمها، بينما تملك 
اتخذت  التي  الوحيدة  اإلفريقية  الدولة  »أوغندا«  وليست  فقط.   31% األوغندية  الحكومة 
هذه الخطوة، حيث أقدمت حكومة ساحل العاج قبل ذلك على تأميم شركة »غرين ستريم« 
المملوكة للمؤسسة الليبية االستثمار، وهو ما يعني عملّيا االستيالء على غالبية الحصص 
و«تنزانيا«  »زامبيا«  في  ليبية  شركات  تأميم  تم  المنوال  نفس  وعلى  لرأسمالها  المكّونة 
»ليبيا جرين« لالتصاالت  الليبية  بالشركة  األخرى«  »انفردت هي  التي  و«الغابون«،  و«النيجر« 

الثابتة والمحمولة.

  البنوك الغربية تنهب أموال الليبيين

 تخوُض الدولة الليبية عبر محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار نزاعات قانونية 
في  مستثمرة  كانت  ليبية  أموال  على  للحصول  سعيا  جبهة،  من  أكثر  على 

سيالة يفتح النار على 
العديد من الدول اإلفريقية، 

ويتهمها صراحة بنهب 
األموال الليبية.

مقدرات تواجه الفناء: صراعات ليبيا 
الليبية االستثمارية في الخارج

محمد طاهر سيالة
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قضيتين  في  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  ترافع  الماضي،  العام  ومنذ  الخارج. 
أنها  يعتقد  الليبي،  للشعب  أموال  السترجاع  فرنسي  وآخر  أميركي  بنك  ضد 
الليبية لالستثمار مصرف »غولدمان  المؤسسة  أخذت دون وجه حق. وتطالب 
ساكس«، بإرجاع 1.2 مليار دوالر، فيما تطالب مصرف »سوسيته جنرال« باسترجاع 2.1 مليار 
دوالر، ولكن شركة المحاماة البريطانية »إينوي« التي كانت ترافع لصالح ليبيا، رفعت يدها 

عن القضية قبل عام، وذلك وفقًا لوثائق محكمة لندن.
الحكومتين  من  حكومة  كل  قامت  »إينوي«،  المحاماة  شركة  توقف  وعقب 
جديدة  خبرة  وبيوت  محاماة  شركات  بتعيين  وطرابلس،  طبرق  في  المتصارعتين، 
لمتابعة القضية، حيث عينت الحكومة الليبية في طرابلس شركة المحاماة »ستيفنسن 
هاوراد« فيما عينت الحكومة الليبية في طبرق شركة »كي ستون« اللندنية. ورغم أن 
أن  إال  المتحدة،  المملكة  في  نزاع  محل  مازالت  ساكس«  »غولدمان  مصرف  قضية 
اتفاق  عقد  بعد  الحل،  إلى  طريقها  عرفت  الفرنسي  جنرال  سوسيتيه  بنك  قضية 
معامالت  بخمس  مرتبطة  بدعوى  يتعلق  قانوني  نزاع  تسوية  بموجبه  تم  سري 
قيمتها اإلجمالية 1.1 مليار دوالر، جرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009 

وشابتها عمليات فساد ورشى.

 محفظة أفريقيا لالستثمار وأبرز التحديات

 في خضم النزاعات التي تقودها محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار، نجحت في كسب حكم 
بشطب  بلندن  العليا  المحكمة  من 
شركة  قبل  من  المرفوعة  الدعوى 
بالكامل،  المحفظة  ضد  »كاتليست« 
التي  القضائية  لألحكام  تنفيذاً  وذلك 
ضد  المحفظة  عليها  حصلت  أن  سبق 
 .2017 بداية  منذ  »كاتليست«  شركة 
للخدمات  »كاتليست«  شركة  وكانت 
دعوى  رفعت  قد  دبي،  ومقرها  اإلدارية، 
شهر  في  المحفظة  ضد  قضائية 
أغسطس العام 2014 للمطالبة بسداد 
فواتير  مقابل  دوالر  مليون   15.4 مبلغ 
بقيمة  بتعويض  المطالبة  مع  مزعومة 
تتجاوز 500 مليون دوالر عن اإلنهاء غير 
المشروع، بحسب زعمها، للعقد المبرم 
مع المحفظة في العام 2009 بقيمة 88 
المالية  الحوافز  بعض  مع  دوالر  مليون 

األخرى.

 استثمارات تحتضر

 أثر الصراع المتفاقم في ليبيا على السلطة منذ العام 2011 على جهود المؤسسة 
الليبية في  األموال  العديد من  الحثيثة السترجاع  رغم محاوالتها  الليبية لالستثمار، 
سنوات  خالل  قامت  التي  الليبية  الدولة  تخبط  خالل  من  جليا  ذلك  ويظهر  الخارج، 
الخارج  إلى  والمهربة  المنهوبة  األموال  لمتابعة  ولجنة  50 جهة  قرابة  بتكليف  قليلة 
بهدف استردادها، إال أن البالد لم تستعد أي »دينار« للخزانة العامة حتى اآلن، حسب 
انتظار  تنتظر جوالت قضائية في  مازالت  قليلة  تقارير حكومية رغم كسبها لقضايا 
استثمار  2006 بهدف  عام  الليبية لالستثمار في  المؤسسة  وتأسست  نهائي.  حكم 
االحتياطات الكبيرة المتراكمة من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي 
العالمي بعد سنوات من العقوبات األمريكية، وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة 
التي  »الثورة«  بعد  دورها  يتراجع  أن  قبل  الصناديق  ومديري  األجنبية  للبنوك  جذب 

أنهت حكم نظام العقيد معمر القذافي عام 2011.

ترافع المؤسسة الليبية 
لالستثمار في قضيتين ضد 
بنك أميركي وآخر فرنسي 
السترجاع أموال للشعب 

الليبي.

شركة المحاماة البريطانية 
»إينوي« التي كانت ترافع 

لصالح ليبيا، رفعت يدها عن 
القضية قبل عام.
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 محمد بالطيب 

في تقريٍر لمنظمة الشفافّية الّدولية في أكتوبر من العام 2010، أشهًرا قليلة قبل 
اندالع أحداث 17 فبراير في ليبيا في العام 2011، أصدرت منظّمة الشفافية الدولية 

تقريرها الّسنوي في برلين، وكان ترتيب ليبيا حينها 146 عالميا في مؤّشر الفساد.
ومنّظمة الشفافية الّدولة هي منظمة دولية غير حكومية تعّرف نفسها بأّنها »منظمة 
مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد. تجمع الناس معًا في تجمع عالمي قوي 
للعمل على إنهاء األثر المدمر للفساد على الرجال، النساء واألطفال حول العالم. مهمة 

الشفافية الدولية هي خلق تغيير نحو عالم من دون فساد«.
تأسست في عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية ومقرها المركزي في العاصمة 
األلمانية برلين ،وتنشر منذ العام 1995 تقارير سنوّية حول مؤشرات الفساد بمختلف 

دول العالم .
وفي العام 2011 احتلت ليبيا المرتبة 168 عالميا، وهي قفزة أعادها المراقبون إلى 
حالة الفوضى والحرب وعدم االستقرار التي عاشتها البالد طيلة العام، حين تواصلت 
الربيع  »ثورات  سياق  في  حققت  حيث   ،2011 سنة  من  األخير  األشهر  حتى  المعارك 
العربي« واالضطراب المصاحب لها، معظم الّدول التي شملتها هذه الموجة تراجًعا 
 73 2010 إلى المرتبة  58 عام  في التصنيف كتونس مثاًل التي تراجعت من المرتبة 

عام 2011.
أّما في العام 2012 فقد حققت ليبيا قفزة بثماني مراتب على مستوى العالم حيث 
تراجعت في الترتيب من المرتبة 168 إلى المرتبة 160 متقّدمة بثمانية مراكز، لكن 
في العام 2013، عادت إلى التقهقر من جديد في مؤشر الفساد، واحتلت المرتبة 172 

بما يعني المرتبة السادسة عالمًيا في هذا المجال.
ورغم الشعارات التي كانت مرفوعة في سياق »الربيع العربي« والمطالبة 

إقتصاد ما بعد فبراير:
االستثمار في الفساد

احتلت ليبيا المرتبة 168 
عالميا، وهي قفزة أعادها 

المراقبون إلى حالة الفوضى 
والحرب وعدم االستقرار التي 

عاشتها البالد 
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المؤشرات  أن  إاّل  الفساد،  ومحاربة  والّديمقراطّية  باإلصالحات  أساسا 
واألمني  السياسي  االستقرار  عدم  حالة  تواصل  مع  ارتفاعها،  في  واصلت 
المرتبة  إلى   2014 العام  في  تراجعت  حيث  ومؤسساتها  الّدولة  وانهيار 

166، لكنها بقيت ضمن العشر دول األكثر فساًدا في العالم.
في العام 2015 احتلت ليبيا المرتبة 161 عالمًيا، كواحدة من أكثر عشر دول العالم 
عن  نقاط  وخمس   2014 العام  عن  الفساد  مؤّشر  في  نقطتان  قدره  بتراجع  فساًدا 
ارتفاع نسب  اتجاه  2016 قفزت من جديد في  العام  2012. وفي  العام  تقييمها في 
الفساد حيث جاءت في المرتبة 170 من أصل 176 دولة شملها التقرير بمؤشر 14 

نقطة.
بين  يتراوح  الدولية،  الشفافية  منظمة  تصدره  سنوي  مؤشر  هو  الفساد  ومؤّشر 
100 يعني  المؤشر  أن  الفساد في حين  أعلى مستويات  فالمؤشر صفر هو   ،100-0
أعلى درجات مكافحة الفساد. وحسب الخبراء فإّن أهم المعايير المعتمدة لتحديد هذا 
المؤّشر هي حرية الصحافة، وحرية النفاذ إلى المعلومة والشفافية واستقاللية القضاء 
والسياسّية  األمنية  واألوضاع  بالحروب  سلبي  بشكل  المؤّشر  هذا  يتأّثر  حين  في 

وبتماسك مؤسسات الّدولة وغياب الّنزاهة والّديمقراطّية واالستقرار.
لبحوث  مركزا  قال   ،2015 العام  تصنيف  على  تعليًقا   ،2016 أفريل  وفي  ليبًيا، 
على  تقييمها  في  تعتمد  المنظمة  أن  المحاسبة  بديوان  االستراتيجية  والدراسات 
مثل  المتخصصة  الدولية  المنظمات  الصادرة عن  التقارير  وعلى  المعلومات  مصادر 
البنك الدولي والبنك األفريقي للتنمية والمنتدى االقتصادي العالمي والمسوحات التي 
تقوم بها المؤسسات البحثية واستطالعات الرأي لمؤسسات المجتمع المدني وقطاع 

األعمال والقطاع العام والتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة.
أّنه يعود إلى عّدة  التأّخر والتراجع في ترتيب ليبيا أوضح المركز  وعن أسباب هذا 

أسباب أهّمها:
السياسي  االنقسام   -
السلطات  وازدواجية 

والصراعات التي تمر بها ليبيا
- عدم تمكن الهيئة الوطنية 
بالمهام  الفساد  لمكافحة 
الجهة  بصفتها  بها  المكلفة 
استراتيجية  بوضع  المخولة 

وطنية لمكافحة الفساد
األنظمة  تطبيق  وضعف   -

والقوانين
- عدم تفعيل القضاء

الشفافية  أنظمة  غياب   -
والمساءلة بمؤسسات الدولة

االقتصادية  األوضاع   -
بالدنا  بها  يمر  التي  الصعبة 
النفطي  اإلنتاج  تدني  نتيجة 
لإليرادات  الرئيس  الممول 
العامة وانخفاض أسعاره عالميًا 

وارتفاع تكاليف المعيشة
تشريعات  سن  عدم   -
قبل  من  الفساد  مكافحة  تعزز 

السلطة التشريعية
السياسية  اإلرادة  غياب   -

الجادة لمكافحة الفساد
العادات  إلى  إضافًة   -

والتقاليد والموروث الثقافي.

مؤّشر الفساد هو مؤشر 
سنوي تصدره منظمة 

الشفافية الدولية، يتراوح
 بين 100-0
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عبد الباسط غبارة

منذ  بالبالد  عصفت  التي  السياسية  االضطرابات  هزت 
في  االنهيار  شفا  على  بات  الذي  الليبي  االقتصاد  سنوات، 
شاملة  تسوية  إلى  التوصل  في  الليبية  األطراف  فشل  ظل 
يمكن على إثرها انتشال البالد من حالة الفوضى وإبعاد شبح 
من  المحذرة  األصوات  وتصاعدت  يهددها.  الذي  اإلفالس 

تفاقم هذا الوضع، الذي زاد من معاناة المواطن الليبي.
الوفاق  بحكومة  المفوض  المالية  وزير  أوعز  ذلك،  إلى 
ليبيا  التضخم في  ارتفاع معدالت  له،  بيان  أسامة حماد، في 
إلى حالة التعثر االقتصادي، مشيرا إلى أن االنقسام والصراع 
معدالت  ارتفاع  في  تسببا  البالد  تشهده  الذي  السياسي 
التضخم بشكل مخيف، الفتا إلى أن تعثر االقتصاد أثر سلبا 
حماد،  ودعا  للدولة.  العامة  الميزانية  تمويل  مصادر  على 
كافة المسؤولين في مجلس النواب الليبي والمجلس األعلى 
للدولة وحكومة الوفاق، إلى تغليب المصلحة العليا وانتشال 

المواطن من األوضاع االقتصادية السيئة.
العام  لألمين  الخاص  المبعوث  حذر  هذا،  مع  وبالتزامن 

18 شهرا، إذا لم يتم  لألمم المتحدة إلى ليبيا غسان سالمة من أن ليبيا ستفلس في غضون 
كسر منظومة الطبقة المستفيدة من الوضع القائم، التي تعتمد على نهب موارد البالد، فيما 
التونسية، في  ليدرز  لمجلة  القائم«. وقال سالمة في تصريح  الوضع  أطلق عليها سالمة حزب« 
هذا البلد »ليبيا« بلغ النهب أقصى مستواه مّما جعله يخلق أثرياء جددا كّل يوم، في حين أصاب 

التفقير الطبقة الوسطى في الصميم.
 وأشار سالمة إلى أن مستوى عيش مجمل الليبيين ينحدر بنسق سريع للغاية في الوقت الذي 
تختلف  أناس  أيادي  بين  مشروعة  غير  بطرق  األحيان  غالب  في  المكتسبة  الثروات  فيه  تتجّمع 
أدوارهم بين أفراد عصابات وسياسيين ومنحرفين، مؤكدا أنه إذا ما استمّر هذا الوضع ستكون 

ليبيا في حالة إفالس مالي في أقّل من 18 شهًرا.
وتأتي تحذيرات المسؤولين الليبيين واألمميين، في أعقاب تحذيرات أطلقها مؤخرا محافظ 
مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أكد فيها أن الوضع المالي االقتصادي والمالي للدولة 
سءي للغاية. وقال بعد سلسلة من االجتماعات مع القطاع المصرفي ورجال األعمال، »لقد تجاوزنا 
من   200% وصل  تراكمي  عجز  عن  الكبير  وكشف  الحمراء«.  الراية  نرفع  ونحن  الخطوط  جميع 
الناتج القومي، مذكرا بأن حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء اإلقفال التعسفي للمؤسسات 

النفطية وصل 160 مليار دوالر.
من جانبه، حذر الخبير المالي ومؤسس سوق األوراق المالية، سليمان الشحومي، من احتمالية 
عجز الدولة عن االنفاق. وبين في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إن القول بأن ليبيا ستفلس 
الدول ال تفلس  التجاري، موضحًا أن  18 شهرا، هو كالم ال يقصد منه اإلفالس بالمعني  بعد 
ولكن قد تعجز عن اإلنفاق بسبب نقص اإليرادات وانهيار العملة الوطنية. وأكد الخبير المالي 
بأن ليبيا بحاجة إلى خطة طوارئ وليس إلى برنامج إصالح اقتصادي في ظل تدهور الوضع األمني 
واالنقسام الذي تشهده البالد، مشيرا إلى أن الدخل الحالي من النفط ليس كافيا لتغطية رواتب 

الموظفين أو صيانة البنية التحتية المتهالكة للبالد.
التحذيرات من شبح اإلفالس ليست األولى، فقد حذر البنك الدولي، في أكتوبر 
الماضي، من استمرار الصراع واالنفالت األمني في ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك سيقود 

االقتصاد الليبي... 

االنهيار مسألة وقت ال أكثر

غسان سالمة: ليبيا ستفلس 
في غضون 18 شهرا، إذا لم 
يتم كسر منظومة الطبقة 

المستفيدة من الوضع 
القائم، التي تعتمد على 

نهب موارد البالد.

وزير المالية المفوض أسامة حماد
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في نهاية المطاف إلى اإلفالس، حيث ستواصل احتياطيات النقد األجنبي التوجه 
الشرائية  القوة  تآكل  سرعة  وتزيد  التضخم  وتيرة  وستتسارع  النضوب،  نحو 

للسكان.
 وحسب تقارير رسمية، فقد بلغت معدالت التضخم نحو %30 مع نقص السلع األساسية في 
احتياطاته  استخدام  إلى  الماضية  السنوات  المركزي خالل  المصرف  األسواق. واضطر  معظم 
من النقد األجنبي لتوفير احتياجات البالد، لتنخفض من 116 مليار دوالر عام 2013 إلى 58 مليار 

دوالر بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام نحو 50 مليار دوالر.
وال يزال االقتصاد الليبي يعاني أزمة نقص السيولة بالمصارف الليبية، ويرجع الخبراء تفاقم 
رئيس  دفع  ما  وهو  البالد.  تشهده  الذي  الحاد  السياسي  واالنقسام  األمن،  غياب  إلى  األزمة 
ووضع  المركزي  المصرف  توحيد  ضرورة  إلى  للدعوة  مؤخرا  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 

سياسية نقدية لمعالجة سعر الصرف، وأزمة السيولة، ودعم الدينار الليبي.
واعتبر السراج في بيان له، أن انقسام مصرف ليبيا المركزي أسهم في أزمة مالية واقتصادية 
متفاقمة تجلت في معاناة الليبيين ووقوفهم في طوابير أمام المصارف بحثًا عن سيولة مفقودة 
إلى  االرتقاء  الحبري  وعلي  الكبير  الصديق  من  كال  السراج،  وناشد  للجميع.  مؤلم  مشهد  في 
مستوى المسؤولية الوطنية والبعد عن الخالفات السياسية والشخصية بعقد اجتماع لمجلس 
التخاذ  الرئاسي  المجلس  برعاية  القادم  األسبوع  عاجل  بشكل  المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة 
تدابير وقرارات لحل األزمة الحالية بشكل فعال يعيد الثقة في النظام المصرفي ويرفع المعاناة 

عن كاهل المواطنين.
أقال  قد  النواب  مجلس  أن  يذكر 
المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 
في  الكبير  الصديق  بطرابلس 
وكلف   ،2014 عام  من  سبتمبر 
المحافظ  بمهام  الحبري  على  نائبه 
ليبيا  مصرف  انقسام  إلى  أدى  ما 
في  إحداهما  إدارتين؛  إلى  المركزي 
واألخرى  الكبير  يترأسها  طرابلس 
الحبري.  يترأسها  البيضاء  في 
من  يونيو  في  المحافظان،  واتفق 
في  البدء  على  الماضي،  العام 
والسياسات  اإلدارة  مجلس  توحيد 
المالية للمركزي، خالل اجتماع لهما 

بالعاصمة التونسية.
من  سنوات  منذ  ليبيا  وتعاني 
التي  األمنية،  األوضاع  تدهور 
على  بالجملة  مشاكل  أحدثت 

رأسها تردي األوضاع االقتصادية في البالد وفي تقرير لها، مطلع نوفمبر الجاري، أكدت شبكة 
»بلومبرغ« األميركية، أن القتال المستمر على مدار ست سنوات في ليبيا كانت له خسائر فادحة 
على البلد الذي يقبع على قائمة الدول األفريقية األكبر من حيث احتياطيات النفط، حيث ُيمثل 
النفط مصدر الدخل الرئيس فيه. ونقلت الوكالة عن البنك المركزي الليبي قوله في أغسطس 
الماضي، أن إغالق منشآت إنتاج النفط على مدار السنوات الثالث الماضية كلف البلد أكثر من 
مليار دوالر،   13.9 نحو   2017 العام  المحلي سيبلغ  القومي  الناتج  أن  مليار دوالر، مضيًفا   160
وهو ما يمثل 15 % من الناتج المحلي في العام 2012. وذكرت الوكالة أن الخدمات العامة بما في 
ذلك الصحة والتعليم والكهرباء في تدهور، كما أن تأخر دفع رواتب العاملين بالدولة أثار غضب 
الليبيين، وقالت إن تدهور األوضاع في ليبيا »ألقى بظالله خارج حدودها حيث سمحت الفوضى 

بازدهار أعمال شبكة تهريب تتاجر في األشخاص والمخدرات واألسلحة.
والعسكري  السياسي  االنقسام  االقتصادي في ظل  الوضع  التحذيرات من تدهور  وفي ظل 
الذي تشهده ليبيا، والتي تؤكدها عدة مؤشرات منها أزمة نقص السيولة والوقود، وتدني سعر 
صرف الدينار الليبي في مقابل العمالت األجنبية، وما صاحب ذلك من نقص العديد من السلع، 
في ظل تقلص القاعدة اإلنتاجية وصغر حجم القطاع الخاص، يرى مراقبون أن ليبيا تعيش أسوأ 
أزمة اقتصادية في تاريخها حيث بات اقتصادها على شفا االنهيار، وال يمكن تجاوز هذا الخطر 

دون استقرار سياسي ينهي االنقسامات والصراع القائم على السلطة والشرعية.

اضطر المصرف المركزي خالل 
السنوات الماضية 

إلى استخدام احتياطاته من 
النقد األجنبي

 لتوفير احتياجات البالد

تعاني ليبيا منذ سنوات 
من تدهور األوضاع األمنية، 

التي أحدثت مشاكل 
بالجملة على رأسها تردي 

األوضاع االقتصادية
 في البالد.
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عبد الله الزائدي

نحو  قبل  طبعت  التي  الورقي  الدينار  فئة   
خمس سنوات باتت مهترئة وصعبة التداول 
أصبحت  أنها  حتى  الشديد،  ضعفها  بسبب 
مشكلة مضافة إلى هموم المواطن اليومية 
دفع  الجاري  نوفمبر  بداية  مع  النقد.  مع 
للمشكلة  عالجا  اعتبره  بما  البيضاء  مركزي 
وإحاللها  دينار  فئة  من  معدنية  عملة  بصك 

محل الدينار المهترئ.
السلفيوم  نبتة  نقش  حملت  العملة 
العصر  إلى  العائدة  القديمة  األسطورية 
تخلصه  حال  المواطن  إلى  وحملت  اإلغريقي 
من مشكلة التعامل مع دينار مستهلك، وقد 
حمل الدينار النحاسي لمركزي البيضاء أيضا 
فرصة لدفع جزء من السيولة إلى المصارف 
الحكومي.  القطاع  موظفي  كمرتبات  لتدفع 
لسببين؛  كان  إذن  البيضاء  مركزي  عالج 
بالمصارف  النقدية  السيولة  من  جزء  توفير 

وإحالل دينار معدني مكان ورقي مستهلك.
لكن وكما كان متوقعا سارع مركزي طرابلس إلى إعالن رفضه للعملة المعدنية والسبب 
طبعا أنها لم تصدر عنه ودعا جميع المصارف التجارية إلى عدم التعامل بهذه العملة ألنها 
مخالفة للقانون المصرفي بحسب المنشور رقم 9 لهذا العام الصادر عن مركزي طرابلس 
غير أن فروع المصارف بالمنطقة الشرقية استلمت العملة الجديدة من مركزي البيضاء 
المرونة  طرابلس  مركزي  من  متوقعا  يكن  لم  طرابلس.  مركزي  منشور  ترى  ال  وكأنها 
المفترضة رغم أن حجم القيمة المصكوكة من الدينار المعدني تبلغ 20 مليون دينار ليبي 
وهي ليست كمية كبيرة بالمعنى المؤثر على المعروض من النقد الموجود بالسوق وهو ما 

أكده مركزي البيضاء عبر تصريحات رئيس لجنة السيولة رمزي اآلغا.
فئتي  من  الورقية  الطبعة  مع  حدث  لما  استمرار  هو  المعدنية  العملة  بشأن  حدث  ما 
الخمسين والعشرين دينارا التي طبعها مركزي البيضاء في 2016 ليحل بها شح السيولة 
في المصارف وهاجمها مركزي طرابلس معتبرا أنها مزورة وهو ما أثار انتقادات واسعة لما 

بات عليه الوضع المصرفي الليبي جراء هذا االنقسام واإلفراط في التجاذبات.
من   2016 بالبيضاء   الورقية   العملة  طباعة  أعقب  ما  تحدث  لم  المعدنية  العملة  لكن 
صخب وصل إلى تدخل السفارة األميركية في األمر آن ذاك وإعرابها عن قلقها  في بيان 
جاء بناء على بالغ من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج  بأن مركزي طبرق أبرم اتفاقًا مع 
شركة دولية لطباعة وتسليم كمّية كبيرة من األوراق النقدية الليبية، وذكر البيان أن أميركا 

توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأّن هذه األوراق النقدية ستكون مزّورة، 
ويمكن أن تقّوض الثقة الممنوحة للُعملة الليبية وكذلك قدرة المصرف المركزي على 
تتداول  الورقية  وقبلها  المعدنية  العملة  اآلن  وباتت  فّعال.  بشكل  النقدية  السياسة  إدارة 
البالد فاق %30 مع شح حاد جدا  المنطقة الشرقية وسط تضخم تعيشه كامل  في أسواق 
للسيولة بالمصارف ما يشكل تضييقا غير مسبوق على الوضع المعيشي للمواطن. ورغم 
ذلك ال يبدو أن المؤسسة المصرفية المنقسمة في ليبيا تتجه إلى التقاء قريب ما يجعل أفق 

اإلصالح النقدي وفق هذه األوضاع أكثر ضيقا.

مركزي البيضاء يعالج اهتراء الدينار 

الورقي ومركزي طرابلس يرفض العالج

التضخم الذي تعيشه البالد 
مع الشح الحاد للسيولة 

بالمصارف يشكل تضييقا 
غير مسبوق على الوضع 

المعيشي للمواطن
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