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نجاحات وعراقيل
عبدالباسط غبارة

الليبية على تهريب السالح والمهاجرين غير   لم تقتصر عمليات التهريب عبر الحدود 
النظاميين، بل اتسعت رقعتها خالل السنوات الخمس األخيرة لتشمل تهريب الوقود الذي 
المدعومة، ليصبح تهريبه بذلك تجارة سائدة ومنظمة في وضح  السلع  يعتبر من أهم 
أو  رقيب  دون  الليبية  العملة  من  الماليين  يوميا  خاللها  من  تسافر  سوداء  وسوقا  النهار 

حسيب، وبحماية من المجموعات المسلحة. 

لجنة أزمة الوقود والغاز في ليبيا.. 

,,
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على  الليبية  الحدود  عبر  التهريب  عمليات  تقتصر  لم 
اتسعت  بل  النظاميين،  غير  والمهاجرين  السالح  تهريب 
تهريب  لتشمل  األخيرة  الخمس  السنوات  خالل  رقعتها 

الوقود الذي يعتبر من أهم السلع المدعومة.

وفي ظل غياب سلطة الدولة ووسط فراغ أمني كبير تعيشه المناطق الحدودية، ازدادت 
وتيرة تهريب الوقود عبر السواحل الغربية والحدود الجنوبية والغربية مما أثقل كاهل 
والساحلية.  الحدودية  المدن  أغلب  في  الوقود  نقص  أزمة  وضاعف  الوطني  االقتصاد 
و اتجهت السلطات الليبية إلى التضييق على تهريب الوقود بعد ارتفاع الظاهرة بشكل 

الفت خالل السنوات الماضية. 
أسمتها  عسكرية  عملية  والغاز  الوقود  أزمة  لجنة  أطلقت   ،2017 أبريل/نيسان  ففي 
سالح  ومشاركة  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  من  بتعليمات  المتوسط«،  »عاصفة 
السواحل  الوقود عبر  الكتائب األمنية، لمكافحة تهريب  السواحل وبعض  الجو وحرس 
تجار  ردع  الحملة  من  الهدف  إن  الهجرسي  ميالد  اللجنة  رئيس  وقال  البرية.  والحدود 
لن  الحملة  أن  مؤكدا  سنوات،  ستة  منذ  الليبي  الشعب  ثروة  ينهبون  الذين  األزمات 

تتوقف حتى تحقق أهدافها.
وأدت عملية »عاصفة المتوسط« إلى حدوث نقص في الوقود الليبي المهرب، وكشفت 
في  الوقود  مخزونات  مستوى  رفع  في  ساهمت  العملية  أن  والغاز،  الوقود  أزمة  لجنة 
مستودع طرابلس من وقود الديزل من 500 ألف لتر فقط إلى 32 مليون ليتر. وأعلنت 
قد  كانت  فيما  ارتفاع،  في  يزال  ما  الديزل  وقود  من  الرصيد  أن  لها،  بيان  في  اللجنة 
الوقود منذ انطالق  %95 من عمليات تهريب  أعلنت في وقت سابق عن توقف نسبة 

عملية عاصفة المتوسط لمكافحة تهريب الوقود عبر السواحل الليبية.
الرئاسي  المجلس  برئيس  دفع  والغاز،  الوقود  أزمة  جنة  حققته  الذي  النجاح  هذا 
لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في أبريل 2017، إلى الوعد بتوسيع مهام اللجنة 
التهريب. وجاء  أنواع  الوقود لتشمل مكافحة  الحد من ظاهرة تهريب  التي نجحت في 

اللجنة  رئيس  السراج  استقبال  خالل  ذلك 
على  السراج  أطلع  الذي  الهجرسي  ميالد 
بتنفيذها  اللجنة  قامت  التي  العمليات 
بدعم من القوات البحرية والقوات الجوية 
البحر،  في  التهريب  ناقالت  بمالحقة 
وشاحنات الوقود المهرب عن طريق البر.

أزمة  لجنة  أعلنت   ،2017 مايو  وفي 
الوقود والغاز، أنها ستوسع عملية »عاصفة 
المتوسط«، وذلك بعد النجاح الذي حققته 
الليبي«.  الشعب  من  الكبير  و«الدعم 
وطلبت اللجنة، في بيان لها، »منحها اإلذن 
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خيرات  نهب  في  ويساهم  ساهم  من  لكل  لتصل  عملياتها  في  للتوسع  المباشرة  في 
لـ«لتنفيذ عمليات واسعة  أنها جاهزة  إعتمادات مصرفية وغيرها«، مضيفة  الوطن من 
لخزينة  مبالغ  »وفرت  قد  العملية  أن  إلى  اللجنة  وأشارت  والمواطن«.  الوطن  اعتبار  لرد 
الدولة تتجاوز المليار ونصف المليار دينار ليبي منذ انطالقها«، وأن من نتائجها »توفر 
الجوار«،  التي كانت تنعم بها دول  السلع واللحوم وغيرها  الوقود وهبوط حاد في سعر 

حسب تعبيرها.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز و«الكتيبة 301 مشاة« إطالق عملية تحت 
مسمى »فزعة وطن«. وقالت اللجنة، على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل االجتماعي 
فيسبوك، أن العملية »تستهدف التجار الذي قاموا بتوريد البضائع بأعتمادات مصرفية 
الغدائية  السلع  مخازن  اقتحام  كذلك  المواطن،  معاناة  لزيادة  البضائع  تخزين  وتم 
بالسلع  تتاجر  التي  األجنبية  العمالة  )كانبوات(  واقتحام  مصرفي،  بأعتماد  الموردة 

الغدائية المدعومة«، متعهدة بتوثيق ذلك بأشرطة الفيديو والصور. 
لدعم  الكيل«  »طفح  عملية  إطالق  والغاز  الوقود  أزمة  لجنة  أعلنت   ،2017 يونيو  وفي 
هيئة  مع  بالتعاون  وذلك  والمصارف،  والشركات  والمؤسسات  الوزارات  على  الرقابة 
أنها  االجتماعي،  التواصل  شبكة  على  صفحتها  عبر  اللجنة،  وأضافت  اإلدارية.  الرقابة 
اتفقت مع هيئة الرقابة، خالل اجتماع جمع ممثلين عنهما، على »استهداف كل الوزارات 
الدوالر وحل  ارتفاع سعر  »معالجة  والهيئات والشركات والمصارف« وعلى  والمؤسسات 

لمشكلة السيولة النقدية بالمصارف«.
وحذرت اللجنة مسؤولي الدولة من »مغبة عدم اإلمتثال لطلبات اإلستدعاء للتحقيق 
»تقديم  ضرورة  على  مشددة  الحضور«،  طلب  تلقيه  لحظة  الرقابة  هيئة  قبل  من  معه 
والهيئات  والمؤسسات  الوزارات  كل  من  الرقابة  لهيئة  التابعة  للجان  التسهيالت  كافة 

والشركات والمصارف«، حسب ما ورد بالصفحة.
وتصاعدت وتيرة التهريب على الحدود الليبية، وهو ما مثل إنهاكا لإلقتصاد الليبي 
الذي يعاني منذ سنوات. وفي يوليو الماضي، أكدت لجنة أزمة الوقود والغاز أن عمليات 
التهريب للمحروقات والسلع الغذائية في ليبيا إلى الدول المجاورة والمطلة على البحر 

االقتصاد  إنهاك  الى  تهدف  المتوسط 
الليبي وزيادة معاناة المواطن، مشيرة إلى 
التزام الصمت من قبل الجميع بما فيهم 

بعثة األمم المتحدة. 
وكشفت اللجنة، في بيان لها، أن بعض 
المسؤولين في الدولة وعلى أعلى مستوى 
متورطين في عمليات تهريب المحروقات 
لتمويل أهدافهم ومصالحهم الشخصية، 
مؤكدًة أنها عقدت العزم على وقف نزيف 
الجهات  البيان  وحذر  الوطن.  خيرات 
أمور خارج  بالتدخل في  اللجنة  التي تتهم 

كبير  أمني  فراغ  ووسط  الدولة  سلطة  غياب  ظل  في 
الوقود  تهريب  وتيرة  ازدادت  الحدودية،  المناطق  تعيشه 
عبر السواحل الغربية والحدود الجنوبية والغربية مما أثقل 
في  الوقود  نقص  أزمة  وضاعف  الوطني  االقتصاد  كاهل 

أغلب المدن الحدودية والساحلية.
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اختصاصاتها وافتعال المشاكل وإفساد العالقات مع الدول المجاورة والمطلة على البحر 
والحكومات على صمتهم  للدولة  إلى برلمان طبرق واالعلى  اللوم  المتوسط، موجهًة 

وعدم إصدار بيانات يرفض عمليات التهريب.
الليبية إلى التضييق على تهريب الوقود من تونس بعد  ومؤخرا، اتجهت السلطات 
ارتفاع الظاهرة بشكل الفت خالل الفترة األخيرة. وكشف رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز 
الليبية ميالد الهجرسي، أن %40 من احتياجات السوق المحلية التونسية للوقود يجري 
تغطيتها بالوقود الليبي المهرب، مشيرا إلى أن الخسائر جراء التهريب التي تتكبدها 

بالده قدرت بنحو مليار دوالر.
وفي أعقاب عمليات تشديد منع تهريب الوقود، أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز 
الجهود  بعد  الغربية،  بالمنطقة  الوقود  أزمة  في  كبير  انفراج  حدوث  الهجرسي،  ميالد 
التهريب.  عمليات  مكافحة  في  العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتعاون  اللجنة،  بذلتها  التي 
وأكدت إدارة التواصل واإلعالم على صفحتها الرسمية، األحد 12 أغسطس 2018، أن 
الهجرسي بين استمرار اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة في مكافحة تهريب الوقود من 
المنافذ والحدود البرية، األمر الذي أسهم في زيادة منسوب كميات الوقود في خزانات 

شركة البريقة.
لها  التابعة  والعسكرية  األمنية  واألجهزة  الليبية  الدولة  بأن  الهجرسي  أوضح  كما 
يكبد  الذي  الوقود  تهريب  مكافحة  تعتزم  البحرية  والقوات  الجو  سالح  بمشاركة 
االقتصاد الوطني خسائر تقدر بمئات الماليين من الدوالرات سنويًا. وطالب المجلس 
الرئاسي دعم األجهزة األمنية والعسكرية المكلفة بمكافحة التهريب لضمان تأديتها 

لمهامها بالحفاظ على قوت الشعب الليبي.
وفي مقابل النجاحات التي حققتها، تحدثت تقارير إعالمية عن إيقاف لجنة أزمة الوقود 
بالكامل.  موظفيها  وتسريح  العمل  عن  النفط  لتسويق  البريقة  لشركة  التابعة  والغاز 

شركة  رئيس  أن  أكدت  اللجنة  وكانت 
كورة  بن  عماد  النفط  لتسويق  البريقة 
توزيع  متابعة  مكتب  بإلغاء  قرار  أصدر 
والذي  البريقة  شركة  في  والغاز  الوقود 
كامل  وتسريح  الهجرسي  ميالد  يرأسه 
موظفيها وتوزيعهم على اإلدارات األخرى 
تنتظر  أنها  إلى  اللجنة  وأشارت  بالشركة. 

صدور قرار بإلغائها خالل هذا األسبوع.
لجنة  مناشدة  بعد  اإليقاف  هذا  ويأتي 

السراج والهجرسي

 
لعمليات  سنوات  منذ  النفطية،  البالد  ثروة  تعرضت 
عبر  التهريب  لمافيا  ساحة  ليبيا  وباتت  ونهب،  سلب 
البر أو البحر التى نشطت بشكل كبير فى ظل غياب 

الرقابة األمنية.
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أزمة الوقود والغاز التابعة لشركة البريقة، كافة الجهات المسؤولة وأبناء الشعب 
خصوًصا  والغاز؛  الوقود  تهريب  ظاهرة  إلنهاء  جهودها  في  بدعمها  الليبي 
»يتعرض  إنه  له،  بيان  الهجرسي، في  اللجنة ميالد  رئيس  وقال  التونسية.  الحدود  عبر 

لضغوط وإن حجم التهديدات كبير جًدا.
أجنبية،  ومخابرات  محلية  عصابات  منها  عملهم  يعجبها  ال  جهات  »عدة  أن  وأوضح 
إضافة إلى عدة جهات محلية محسوبة على أنها رسمية«. وأضاف أن »هدف هؤالء يتمثل 
الشعب  مقدرات  واستنزاف  التهريب  عمليات  تعود  حتى  الهجرسي  من  التخلص  في 
التهريب والفساد  للعالم أن مكافحة  إلى أن يظهر  الليبي  الشعب  البيان  الليبي«. ودعا 

مطلب شعبي سواء في شرق البالد أو غربها.
وتونس  ليبيا  بين  الحدوديين  الذهبية  ووازن  جدير  رأس  منفذي  وشهد 
احتجاجات ومظاهرات وأعمال شغب ومنع للمسافرين الليبيين من العودة إال بعد 
السماح بعودة أعمال التهريب. كما تسبب منع تهريب الوقود إلى تونس في أزمة 
وازدحام للسيارات أمام محطات الوقود في المدن والمناطق التونسية القريبة من 

الحدود الليبية.
لهذا  كبير  بشكل  رافضة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  األفعال  ردود  وجاءت  هذا 
قــوت  تهريــب  مكافحــة  في  والغــاز  الوقــود  أزمــة  لجنـة  دعم  على  ومؤكدة  القرار، 
حتى  نهائيًا  الحدود  إغالق  باستمرار  ميديا  السوشيال  نشطاء  طالب  كما  اللـيبـيـيـن، 

تغطية الفجوة التي أحدثها المهربون بين المواطن ورزقه.
قبل  من  بالتنديد  القرار  قوبل  كما 
األمنية  بالغرفة  والغاز  الوقود  أزمة  لجنة 
بأنه  إياه  واصفة  وليد  بني  المشتركة 
تكالبت  الذي  الوقت  في  تعسفي«  »قرار 
وما  ثرواتنا  في  الطامعة  الدول  فيه 
المناصب  متقلدي  بعض  إليه  يسعى 
الشنيعة  والحرب  الدولة  في  الرئيسية 
الوطن بامتياز،  التي يقودونها ضد رجل 
مساندتها  اللجنة  وأعلنت  بيانها.  حسب 
وكافة  األزمة  لجنة  لرئيس  الكاملة 
الوقود  العاملين في مكتب متابعة توزيع 

والغاز ورئيس المكتب.
لكافة  الكامل  دعمها  اللجنة  أعلنت  كما 

الذي  القرار  لهذا  االنصياع  وعدم  عملهم  في  وبقائهم  موقفهم  في  للثبات  العاملين 
صدر زورا وبهتانا ضد الشرفاء في لجنة األزمة بشركة البريقة. وأبدت اللجنة شجبها 
المهربين« على حد قولها. ودعت  »انصاعت لرغبة  القرار الصادر من جهة  بقوة لهذا 

اللجنة رئيسي مجلس النواب والمجلس الرئاسي إلى إلغاء القرار شكال وقانونا.
بهدف  التهريب  عصابات  رغبات  على  بناء  جاءت  الخطوة  هذه  أن  مراقبون،  ويرى 
سرقة النفط الليبي واالستحواذ على مقدرات الشعب الليبي، فيما يتساءل البعض حول 
الجهات الداعمة للفساد في ليبيا، خاصة وأن لجنة أزمة الوقود والغاز، إستنكرت في وقت 
سابق صمت الجهات المذكورة ألكثر من 20 يوما بشأن منع تهريب الوقود وذلك بعد 

حالة االحتقان التي شهدها الشارع الليبي.
والدولة  النواب  مجلسي  من  »فيسبوك«،  بموقع  لها  تدوينة  في  اللجنة  وطلبت 
والمؤسسة الوطنية للنفط تحديد موقفهم خالل الـ24 ساعة القادمة من المعركة التي 
تخوضها اللجنة مع األجهزة األمنية وسالح الجو والقوات البحرية ضد عصابات التهريب 

حسب تعبيرها.
وتعرضت ثروة البالد النفطية، منذ سنوات لعمليات سلب ونهب، وباتت ليبيا ساحة 
لمافيا التهريب عبر البر أو البحر التى نشطت بشكل كبير فى ظل غياب الرقابة األمنية. 
بلد تمثل  اإلقتصادية في  األوضاع  إلى خسائر كبيرة ساهمت فى تردى  أدى  ما  وهو 
بالنفط، تتواليال  الغني  البلد  الرئيسي لالقتصاد. وفي هذا  العماد  النفطية  العائدات 

أزمات التي تثقل كاهل المواطن الذي يجد نفسه في دائرة أوضاع معيشية مزرية.

في يوليو 2018، أكدت لجنة أزمة الوقود والغاز أن عمليات 
التهريب للمحروقات والسلع الغذائية في ليبيا إلى الدول 
المجاورة والمطلة على البحر المتوسط تهدف الى إنهاك 
إلى  مشيرة  المواطن،  معاناة  وزيادة  الليبي  االقتصاد 
األمم  بعثة  فيهم  بما  الجميع  قبل  من  الصمت  التزام 

المتحدة.
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التهريب...
السالح االقتصادي 
للمليشيات الليبية

شريف الزيتوني

قد يكون نوعا من إخفاء الحقيقة إذا تم ربط ظاهرة التهريب في ليبيا بفترة زمنية معينة في تاريخ البالد 
على األقل الحديث منه. فالبلد الممتدة حدوده البرية على مئات الكليومترات، والغني بالثروات كان دائما 
ساحة خصبة للمهربين الذين يستغلون امتداد تلك الحدود لممارسة نشاطاتهم ويجدون في ذلك حماية 
أو تساهال من بعض األطراف، ولذلك كانت ظاهرة التهريب منتشرة بشكل كبير رغم محاوالت السلطات 

في ليبيا وفي دول الجوار الحّد منها نظرا لتبعاتها السلبية على االقتصاد.

ليبيا  ــي  ف كــثــيــرون  ــون  ــب مــراق
التهريب  لوال  أنه  يؤكدون  وخارجها 

لما تقّوت شوكة المليشيات، فقد ساهمت 
من  نوعا  خلقت  كبيرة  ــروات  ث توفير  في  الظاهرة 

حتى  نشاطاتها،  به  تسّير  المنّظم  غير  الخاص  االقتصاد 
أصبحت أقوى من الدولة ومؤسساتها وتتحكم في العديد 
من القرارات السياسية باعتبار وجود تداخل نشاط عناصرها 

,,بين المليشيوي والسياسي.

,,
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التهريب بال معنى،  الحديث عن  الجوار، أصبح  ليبيا ودول  2011 في  أحداث  بعد 
حيث انفلتت الحدود بشكل غير مسبوق ولم يعد هناك من ضابط يحّد من حركة 
في  وجد  المهّربين  من  جديد  جيل  بصعود  تنامت  الظاهرة  إن  بل  المهّربين، 
االستقرار،  حالة  ظل  في  ليحققها  يكن  لم  مكاسب  لتحقيق  فرصة  األمني  الفراغ 
حيث كانت جهات البالد الشرقية والجنوبية والغربية طرقات سالكة لكل نواع السلع 
والمحروقات، بل حتى تهريب البشر والسالح الذي كانت تبعاته وخيمة على بلدان 

الطوق في عالقة باإلرهاب.
ال شءي يفسر انتعاشة التهريب في ليبيا بعد العام 2011 إال بوجود أطراف داعمة 
له ومنتفعة منه. الجميع يعرف أن الظاهرة تحميها أطراف مكشوفة ومخفية في شكل 
يشبه الشبكة التي يجتمع فيها المهّرب والمسّلح والسياسي من أجل تكوين ما يعرف 
اليوم بالمافيا التي تنتفع من حاالت عدم االستقرار وتكون في الغالب الطرف األقوى 
فيها، باعتبارها تمارس كل أنواع العنف من أجل تحقيق مكاسبها دون خوف من أي 
سلطة عليا في ظل غياب مؤسسات فعلية قادرة على مجابهة التهريب باعتباره أكثر 

األنشطة ضررا باقتصاد البالد.
شوكة  تقّوت  لما  التهريب  لوال  أنه  يؤكدون  وخارجها  ليبيا  في  كثيرون  مراقبون 
المليشيات، فقد ساهمت الظاهرة في توفير ثروات كبيرة خلقت نوعا من االقتصاد 
الخاص غير المنّظم تسّير به نشاطاتها، حتى أصبحت أقوى من الدولة ومؤسساتها 
عناصرها  تداخل نشاط  باعتبار وجود  السياسية  القرارات  العديد من  في  وتتحكم 

بين المليشيوي والسياسي، حيث توجد 
أحداث  إبان  تشّكلت  لمليشيات  قيادات 
ذلك  بعد  مؤسسوها  وصار   ،2011
ولها  وتنهي  تأمر  اعتبارية  شخصيات 
قرارات تنّفذ في الغلب ترغيبا وتهديدا، 
حول  األفكار  من  العديد  طرحت  بل 
مثل  الرسمية  المؤسسات  في  دمجها 
تنّفذ  لم  لكن  وغيره  الرئاسي  الحرس 
التي  المليشيات  تلك  رفض  بسبب 
تعرف أن اندماجها يعني تراجع نفوذها 

تدريجيا ما يشكل خطرا على رموزها.

الكليومترات،  مئات  على  البرية  حدوده  الممتدة  البلد 
للمهربين  خصبة  ساحة  دائما  كان  بالثروات  والغني 
الذين يستغلون امتداد تلك الحدود لممارسة نشاطاتهم 

ويجدون في ذلك حماية أو تساهال من بعض األطراف.
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ورغم الدعوات بضرورة مواجهة تلك المجموعات منذ 2015 وبداية االستقرار 
إلى  بالدعوة  آخر  رأي  لهم  كان  طرابلس  في  القرار  أهل  لكن  سياسيا،  النسبي 
تشريك قادة المليشيات في العملية السياسية وهو موقف براغماتي ليس أكثر، 
باعتبار السراج والمحيطين به كانوا يبحثون عن حماية ال يمكن أن تتوفر لهم في 
ارتباطا وثيقا  صورة اتخاذ قرار المواجهة، بل إن بعض األطراف تعتبر أن هناك 
لعل  مشتركة  مصالح  وتجمعهم  السياسيين  والقادة  المليشيات  تلك  قادة  بين 

التهريب جزء منها.
في تقرير عن المليشيات في ليبيا نشره موقع »العربية نت« بتاريخ أكتوبر 2016، 
طرابلس،  العاصمة  في  خاصة  وارتباطاتها  بها  تقوم  التي  األدوار  معرفة  أجل  من 
التهريب  في  تشتغل  حيث  والمصالح«،ّ  المال  أساس  »على  تكّون  أغلبها  أن  اعتبر 

طائلة  مالية  ثروات  ذلك  من  وتكسب 
بحرا  الوقود  بتهريب  عالقة  في  سواء 
من  وغيرها  السجائر  تهريب  أو  وبرا 

المواد دون أدنى ضابط.
لألحداث،  األوليين  السنتين  فخالل 
في  الرابضة  الشاحنات  مشهد  أصبح 
المنطقة الحدودية مع تونس وهي تبيع 
الوقود للتجار التونسيين اعتياديا. تذكر 
شهادات للتجار التونسيين أن مجموعات 
تتواجد  وعامليها  برؤسائها  منتظمة 
يجلس  حيث  مالية،  قباضات  شكل  في 
قريبة  طاولة  على  مجموعة  كل  رئيس 
موظفيه  يأمر  حين  في  الشاحنات  من 
السيارات  داخل  الوقود  وإفراغ  بمراقبة 

الحديث  أصبح  الجوار،  ودول  ليبيا  في   2011 أحداث  بعد 
غير  بشكل  الحدود  انفلتت  حيث  معنى،  بال  التهريب  عن 
مسبوق ولم يعد هناك من ضابط يحّد من حركة المهرّبين، 
المهرّبين  من  جديد  جيل  بصعود  تنامت  الظاهرة  إن  بل 
يكن  لم  مكاسب  لتحقيق  فرصة  األمني  الفراغ  في  وجد 

ليحققها في ظل حالة االستقرار. 

https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2016/10/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%25A
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العام  بعد  ليبيا  في  التهريب  انتعاشة  يفسر  شيء  ال 
الجميع  منه.  ومنتفعة  له  داعمة  أطراف  بوجود  إال   2011
يعرف أن الظاهرة تحميها أطراف في شكل يشبه الشبكة 
أجل  من  والسياسي  والمسلّح  المهرّب  فيها  يجتمع  التي 
تكوين ما يعرف اليوم بالمافيا التي تنتفع من حاالت عدم 

االستقرار وتكون في الغالب الطرف األقوى فيها.

وتضيف  مجموعة،  لكل  متر  مئتي  من  تقترب  مساحة  على  تمتد  التي  التونسية 
الشهادات أن كل مجموعة لديها مسلحوها أيضا وقد تقبض في اليوم الواحد بين 

300 و500 ألف دينار خالل سنتي 2011 و2012.
األمر  لكن  عينية،  وشهادات  صور  خالل  من  فقط  مثاال  التونسية  الحدود  وتعتبر 
البالد ويتركز  التهريب على جنوب  البرية والبحرية حيث ينتشر  الحدود  يشمل كل 
أساسا حول البشر والمخّدرات باعتباره منطقة منفلتة وتغيب فيها كل مظاهر األمن 
ألكثر من 6 سنوات. كما أن سواحل البالد كانت مسرحا لتهريب الوقود عبر عصابات 
متشابكة داخليا وخارجيا حيث كان الطريق البحري نحو مالطا في غرب البالد سالكا 
نحو تهريب مئات األطنان من الوقود دون انتفاع الدولة بأي عائدات، وقد ورد تقرير 
التهريب  عمليات  عن  غاليتسيا  كراونا  دافني  المالطية  الصحفية  نشرته  مالطي 
الكبيرة للنفط نحو مالطا ما تسبب في مقتلها قبل عام وأشارت بعض األطراف إلى 

توّرط تلك الشبكات في العملية.
والمالية  البشرية  لإلمكانيات  ونظرا 
فقد  المليشيات  تلك  تملكها  التي 
السياسي  المشهد  من  جزءا  أصبحت 
الليبي وال تمر قرارات إال بعد موافقتها، 
العاصمة  في  خاصة  منها  عددا  أن  بل 
طرابلس وجد اتفاقا مع السلطات لنيل 
بعض االمتيازات وقد أشار أحد التقارير 
من  مسلحا  فصيال   11 حوالي  أن  إلى 
األمنية،  المهام  ببعض  كّلف  طرابلس 
منعها  على  قادرا  طرف  أي  يكن  ولم 
الذي  النفوذ  إلى  بالنظر  التواجد  من 
القذافي  نظام  سقوط  منذ  به  تتمتع 

في 2011.

https://www.facebook.com/afrigatenews/videos/2241528286067323/
https://arabic.rt.com/middle_east/905600-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.cnn.com/world/2017/01/26/libya-militias-tripoli
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وضع اجتماعي هش 
رهين حركة المعابر

رامي التلغ 

قطاعات  في  ليبيا  مع  الموازية  التجارية  للحركة  واالجتماعي  االقتصادي  التأثير  يترّكز 
المنتشرة  ليبيا  بأسواق  يعرف  فيما  آثاره  وتنعكس  التونسي،  الجنوب  سكان  من  واسعة 
بكامل المناطق التونسية التي تؤمن معظم حاجات الفئات محدودة الدخل، أو حتى الطبقة 

الوسطى، النخفاض قدرتها الشرائّية بشكل ملحوظ منذ يناير 2011 وحتى قبله.

سكان الجنوب التونسي ..

,,
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التجارية  للحركة  واالجتماعي  االقتصادي  التأثير  يترّكز 
الموازية مع ليبيا في قطاعات واسعة من سكان الجنوب 
ليبيا  بأسواق  يعرف  فيما  آثــاره  وتنعكس  التونسي، 
معظم  تؤمن  التي  التونسية  المناطق  بكامل  المنتشرة 

حاجات الفئات محدودة الدخل.

وصعدت ليبيا من عمليات مواجهة تهريب النفط عبر الحدود، لتواصل غلق الحدود 
من جهة رأس اجدير مع تونس منذ 11 يوليو/تموز الماضي، األمر الذي أثار انتقادات 
الغلق يضر بشكل كبير  التي رأت أن هذا  التونسية  الحقوقية  الجمعيات  في أوساط 
التونسيين في  الرئيسي للكثير من  التي تعد مصدر الدخل  البينية،  التجارة  بحركة 

المحافظات الجنوبية، ال سيما تطاوين وبن قردان.
ويحظى الوقود في ليبيا بدعم قوي من الدولة، ما يجعل سعره في مستوى أقل من 
يورو واحد للعشرين لترا، ويعد تهريبه للدول المجاورة مربحا بالنسبة إلى المهربين. 
وتنفق ليبيا نحو 9 مليارات دوالر سنويًا على دعم المحروقات، وفق البيانات الرسمية. 
وبجانب غلق الحدود، تواصل القوات الليبية قصف شاحنات التهريب قرب المناطق 

الحدودية، في إطار إجراءات مستمرة منذ عدة أشهر.
وفي ظل التضييق على عمليات التهريب، تشهد محافظات جنوب تونس، المتاخمة 
للحدود الليبية أزمة وقود، ما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل غير مسبوق على المحطات 
الرسمية، وتسبب في نفاد الكميات المخزنة خالل األيام الماضية. وأشارت الصحف 
محطات  أمام  تقف  السيارات  من  طويلة  طوابير  أن  إلى  السياق  هذا  في  التونسية 

التزود بالوقود في واليتي قابس وتطاوين ومناطق أخرى.
للصناعة  الجهوي  االتحاد  المسعودي، ممثل  توفيق  »الشروق« عن  ونقلت صحيفة 
بشتى  النقل  وسائل  أصحاب  أغلب  ألن  حصلت  »األزمة  قوله:  بقابس  والتجارة 
أغلب  وكانت  المهرب...  البنزين  على  يعولون  كانوا  الجنوب  ربوع  في  استعماالتها 
كبيرا  احتياطيا  مخزونا  تملك  ال  جعلها  ما  وهو  ركودا.  تشهد  البنزين  بيع  محطات 

يستعمل عند حصول مثل هذه األزمة«. 
ورأى المسعودي أن أزمة البنزين الحالية 
»تسبب فيها الجانب الليبي بعد أن أحكم 
الحدودية  المنافذ  بعض  على  سيطرته 
ومنع تسريب البنزين وبيعه بطريقة غير 

قانونية«.
تسبب  التهريب،  إيقاف  بجانب  لكن 
حركة  توقف  في  الحدودية  المنافذ  غلق 
أثار  الذي  األمر  البلدين،  بين  التجارة 
حقوقية  جمعيات  في  نشطاء  انتقاد 
بالدهم  حكومة  مطالبين  تونسية، 
األوضاع  تأزم  من  للحد  إجراءات  باتخاذ 
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االجتماعية واالقتصادية بالجنوب التونسي.
فى  العائالت  آلالف  رئيسيًا  رزق  مصدر  وليبيا  تونس  بين  البينية  التجارة  وتمثل 
الجنوب التونسي، فضاًل عن العالقات االجتماعية القائمة بين المواطنين في الجارتين.

وقلت  روادها،  من  التونسي  الشرقي  بالجنوب  عدة  وقرى  مدن  في  األسواق  خلت 
حركة التجارة منذ قرار سلطات البالد إغالق الحدود مع الجارة ليبيا لمدة أسبوعين إثر 
التفجير الدامي الذي استهدف حافلة لألمن الرئاسي في العاصمة التونسية، ويشتبه 
راس  منطقة  من  القريبة  بنقردان  مدينة  ففي  ليبيا.  من  التفجير  منفذي  تسلل  في 
ارتفع  إذ  مباشرا،  التأثير  كان  ليبيا،  مع  الرئيسي  الحدودي  المعبر  تعتبر  التي  جدير 
من  لترا  عشرين  سعر  إن  مواطنون  ويقول  كبير،  بشكل  المهرب  البنزين  لتر  سعر 

دينارا   20 من  انتقل  )المهرب(  البنزين 
إلى 44 دينارا في ظرف وجيز جدا.

ويقول بشير -وهو ناشط في المجتمع 
المدني ببنقردان- لوكالة فرانس برس 
إن %40 من المتاجر والمستودعات في 
جدير،  راس  طريق  وعلى  المدينة  سوق 
البضائع.  نقص  بسبب  أخليت  أو  أغلقت 
من جانب آخر، يتساءل عبد الفتاح الذي 
واألجهزة  الوقود  تهريب  في  ينشط 
»نحن  وليبيا  تونس  بين  الكهربائية 
ليس  هذا  ولكن  اإلرهاب،  ضد  جميعا 

حال.. ما الذي سنفعله بعد 15 يوما؟«.
من  العديد  القلق  يعتري  كما 
في  يعملون  زالوا  ما  الذين  التونسيين 
الحدود  يعبر  الذي  إبراهيم  مثل  ليبيا، 
عاد  إنه  ويقول  كبيرة،  حقيبة  معه  حامال 
مسرعا إلى تونس خوفا من أن يعلق في 
ليبيا. ويضيف »لقد استأجرت سيارة ولم 
قبل  إبالغنا  بإمكانهم  كان  راتبي..  أتلق 

يومين أو ثالثة على األقل«.

 
في ظل التضييق على عمليات التهريب، تشهد محافظات 
جنوب تونس، المتاخمة للحدود الليبية أزمة وقود، ما أدى 
المحطات  على  مسبوق  غير  بشكل  الطلب  ارتفاع  إلى 
الرسمية، وتسبب في نفاد الكميات المخزنة خالل األيام 

الماضية.

يحظى الوقود في ليبيا بدعم قوي من الدولة، ما يجعل 
سعره في مستوى أقل من يورو واحد للعشرين لترا، ويعد 

تهريبه للدول المجاورة مربحا بالنسبة إلى المهربين.
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المرة األولى  أنها ليست  المحتجين في بن قردان،  التوزني، وهو أحد  وأكد أنيس 
مع  يومية  معاناة  في  التجار  أن  إلى  الفتًا  المعبر،  الليبية  السلطات  فيها  تغلق  التي 
جمارك الحدود وغالبًا ما تتعرض سلعهم للمصادرة والحجز ومع ذلك ال حّل أمامهم 
الفرنسية.«  للوكالة  تصريحه  وفق  ليبيا،  مع  التجاري  التبادل  سوى  قوتهم  لضمان 
وأشار أنيس الذي يملك محاًل لبيع الهواتف الجوالة إلى أن إغالق المعبر يعني اإلحالة 
اآللية للعاملين في التجارة إلى البطالة القسرية، متهما الحكومة التونسية بالتقصير 

في التعاطي مع هذا الملف.
في السياق ذاته، قال ناصر الجامعي الذي يشتغل في تجارة المفروشات إنه لم 
يتمكن من التزود بالسلع منذ أكثر من 10أكثر  أيام مؤكداً على أن غلق المعبر فّوت 
موجة  بسبب  واألغطية  المفروشات  على  الطلب  الرتفاع  نظراً  مهمة،  فرصًا  عليه 
البرد. وال يخفي ناصر غضبه من الحكومة الحالية والحكومات السابقة، معتبراً أن 
المسؤولين ال يضعون بن قردان وبقية مدن الجنوب في حساباتهم ومخططاتهم 

التنموية، بل يهرعون فقط لبيع الوهم والوعود الزائفة لألهالي مع كل أزمة.
وال يختلف حال بقية التجار في بن قردان عن وضعية ناصر وأنيس، فحالة الغضب 

بدت عامة بعدما أغلقت المحال أبوابها 
في  التطورات  إليه  ستؤول  ما  انتظار  في 

المقبل من األيام.
سكان  من  كبيرة  نسبة  تعتمد  وعمومًا 
الشرقي  الجنوب  ومجمل  مدنين  والية 
يفّسر  ما  وهو  ليبيا،  مع  التجارة  على  للبالد 
غرار  على  للتنمية  أخرى  أشكال  غياب 
المشاريع  من  غيرها  أو  الصناعية  المناطق 
القادرة على فتح آفاق تشغيلية أمام األهالي.

رئيسيًا  رزق  مصدر  وليبيا  تونس  بين  البينية  التجارة  تمثل 
آلالف العائالت فى الجنوب التونسي، فضاًل عن العالقات 

االجتماعية القائمة بين المواطنين في الجارتين.
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معابر التهريب جنوبا 
تدّمر االقتصاد الليبي

رمزي الزائري

مع سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، تحول الجنوب الليبي الممتد بين الحدود 
الجزائرية غرًبا والحدود المصرية شرًقا، خارج نطاق السيطرة بشكل كامل، وذلك في ظل 
غياب الدولة ومؤسساتها األمنية والعسكرية، وصار ساحة مفتوحة أمام نشاط عصابات 
والتنظيمات  للجماعات  مرتعا  تحّول  كذلك  والسالح،  والبشر  السلع  وتهريب  اإلجرام 

المسلحة، من عناصر تنظيم »داعش« اإلرهابي إلى حركات التمرد السودانية.

سكان الجنوب التونسي ..

,,
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600.000 شخص  على مدى السنوات الماضية عبر حوالي 
وصل  وقد  المتوسط،  عبر  إيطاليا  إلى  ليبيا  من  البحر 
أن  بعد  أغاديس،  عبر  ليبيا  إلى  المهاجرين  هؤالء  معظم 
عبروا أراضي النيجر بمعدل 100.000 شخص في السنة في 

المتوسط منذ العام 2000. 

إقليم فزان أحد أهم المناطق االستراتجية في ليبيا

يعيش بجنوب ليبيا قرابة 400 ألف نسمة، %97 منهم من القبائل العربية، و%3 الباقية 
من مكوني الطوارق والتبو، ولجنوب ليبيا حدود طويلة مع دولتي تشاد والنيجر.

مدينة  في  بسيط  وجزء  األرانب،  أم  القطرون،  مرزق،   ” مناطق  في  التبو  مكون  ويتركز 
سبها كبريات مدن الجنوب” بينما يعيش الطوارق في “أوباري، غات، مكنوسة، العوينات، 
تقرطين. بينما تنتشر القبائل العربية في ” الشاطئ، سبها، سمنو، زيغن، البونيس، أوباري، 

مرزق، القطرون، غات، تمسه، زويلة، راغن، أم األرانب”.
وشهدت مدن الجنوب الليبي خالل السنوات األخيرة صراعا مسلحا بين عدد من القبائل 
المسلحة  للقوات  أعلنت دعمها  التى  أوالد سليمان  قبيلة  تتقدمه  و  كبير  لها حضور  التى 

الليبية وقبائل التبو التى تدعمها عدد من قبائل التبو فى تشاد والنيجر.
 ويعد الجنوب ممرا لتهريب األسلحة والهجرة غير الشرعية وتجارة البشر وهو ما يهدد 
أمن واستقرار القارة العجوز، ما دفع فرنسا لتكثيف اتصاالتها خالل الفترة األخيرة مع القبائل 

التى تسيطر على مدنه سيما سبها التى تعد أحد أبرز مدنه. 
وتبسط قبائل التبو سيطرتها على منطقة سبها من جهة المدخل الجنوب الشرقى وحتى 
باعتبارها  المدينة  من  كبير  جزء  على  سليمان  أوالد  قبيلة  وتسيطر  والنيجر،  تشاد  حدود 

القوة األبرز فيها إلى جانب وورفلة والمحاميد والقذاذفة.
 أكبر منفذ لتوريد الهجرة غير الشرعية:

أصبح جنوب ليبيا المنفذ األكبر لتوريد الهجرة غير الشرعية ألوروبا، إذ تعمل عصابات 
المهاجرين  جلب  على  والطوارق”  التبو،  “العرب،  االجتماعية  مكوناته  مختلف  من  منظمة 

غير الشرعيين من دول إفريقية، وتوصلهم 
وزوارة،  »بطرابلس،  عدة  بحرية  منافذ  إلى 

وتاجوراء«.
وتختلف العالقة بين المهربين والجماعات 
يبدو  الجنوب  ففي  للموقع،  تبًعا  المسلحة 
روابطهم  من  يستفيدون  المهربين  أن 
المحلية العرقية والقبلية والعائلية، لضمان 
“المألوفة لهم”. وبمجرد  التنقل بالمناطق 
عوائق،  بها  توجد  مناطق  إلى  وصولهم 
ينقلون المهاجرين إلى مهربين آخرين، مع 
جماعات  وتنفذ  الالزمة.  االتصاالت  تأمين 
عمليات  و”الطوارق”  “التبو”  قبائل  من 
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انتشار و تهريب السالح جنوب ليبيا، هو أحد أهم التحديات 
األمن  فرض  في  الحكومية  المؤسسات  تواجه  التي 

واالستقرار وحماية المواطن.

تهريب بهذه الطريقة الالمركزية.
بين  شيوًعا  االنتقال  نقاط  أكثر  هي  “سبها”  مدينة  أن  يبدو  الغربي،  الجنوب  وفي 
المجاورة،  الدول  من  الحدود  عبر  المهاجرين  تدفقات  مع  يتعاملون  الذين  المهربين، 

وينتقلون ويسهلون حركة المهاجرين إلى الساحل.
وفي شمالي سبها، والمدن الساحلية الشمالية خاصة، كثيًرا ما تشارك الجماعات المسلحة 
مباشرة في التهريب، فمن الصعب إدارة عمليات في هذه المناطق دون دفع “إتاوات” لتلك 
الجماعات. وفي هذه المواقع، تتحكم الجماعات المسلحة في المناطق القريبة من الساحل، 

وتحمي نقاط انطالق القوارب.
إلى  للمهاجرين  األساسية  النقاط  إحدى  وهي  غرب(،  )شمال  “الزاوية”  مدينة  وتمثل 

أوروبا، مثاًلا على ذلك النفوذ، ونافذة على طريقة عمل اقتصاد الحرب.
ويقع فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في “الزاوية” تحت سيطرة ميليشيا تدعى 
“لواء النصر”، ويقع مقر الميليشيا في مركز االحتجاز الحكومي نفسه. وورد أن قائد خفر 
السواحل بـ”الزاوية”، عبد الرحمن ميالد، على صلة وثيقة بأحد قادة “لواء النصر”، ويدعى 

محمد الُخشالف.
وعلى مدى السنوات الماضية عبر حوالي 600.000 شخص البحر من ليبيا إلى إيطاليا 
عبر المتوسط، وقد وصل معظم هؤالء المهاجرين إلى ليبيا عبر أغاديس، بعد أن عبروا 
أراضي النيجر بمعدل 100.000 شخص في السنة في المتوسط منذ العام 2000، حسب 

الباحثين في معهد كلينجيندايل هولندا للعالقات الدولية. 
إلى  وصلت  عندما  ذروتها  وبلغت  بحدة،  العابرين  أعداد  ارتفعت   ،2011 العام  وبعد 

أما   .2016 العام  في  مسافر   330.000
اآلن، فإن عدد الذي يشقون طريقهم نحو 
الشمال من أغاديس ربما يكون قد انخفض 

إلى أقل من 1.000 شخص في الشهر.
رائجة  السالح  تجارة  أصبحت  كما 
األسلحة  هذه  تذهب  حيث  ليبيا  بجنوب 
إلى عدة دول إفريقية ومجموعات مسلحة 
متشددة، وعرقية بمالي وتشاد والنيجر، 
والمخدرات  الرقيق  تجارة  إلى  إضافة 
من  والوقود  التموينية  السلع  وتهريب 
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الغاز  و  الوقود  أزمة  لجنة  أطلقت   2017 العام  بداية  منذ 
»حرب شرسة« على المهربين ومحطات الوقود المخالفة 
للشروط القانونية وغير الملتزمة والمشاركة في عمليات 

تهريب الوقود.

ليبيا إلى هذه الدول، وجلب التبغ والمخدرات إليها.

تهريب السالح

عبور  ونقطة  سوًقا  بكونها  منها،  الجنوبية  األراضي  خاصة  ليبيا  تصنف  سنوات،  منذ 
لألسلحة من غربي أفريقيا إلى شرقها، كما تأكد استخدام مخازن أسلحة بكثافة في العنف 

الذي مارسه “الطوارق” والجماعات المسلحة في مالي، العام 2012.
بمعدات  الساحل  منطقة  أنحاء  جميع  في  المسلحة  الجهات  المخزونات  هذه  ودعمت 

عسكرية، تضمنت أسلحة صغيرة وأنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف.
بوصول  يعتقد  إذ  السورية،  الحرب  ساحة  في  ليبيا  من  مهربة  أسلحة  عن  الكشف  وتم 

أسلحة إلى تنظيم “داعش”.
ينقل متمردو )إقليم( دارفور )غربي السودان( أسلحة ثقيلة، كاألسلحة المضادة للطائرات 

والمدافع المضادة للدبابات، من ليبيا إلى دارفور.
ومن المرجح أن جهود منع التهريب لعبت دوًرا في الحد من هذه التدفقات، منذ 2014، 
لكن ذلك جاء بالتزامن مع تزايد الطلب المحلي على األسلحة في ليبيا، بجانب ارتفاع وتيرة 

الصراع الداخلي.
منذ 2011، تم استخدام أساليب معقدة، تضم شبكات إجرامية دولية ودوًلا أجنبية )من 
بينها تركيا وقطر(، لنقل األسلحة، خاصة عالية التقنية، إلى العناصر الليبية، ما يعد انتهاًكا 

لحظر األسلحة، الذي تفرضه األمم المتحدة.
و يظل انتشار السالح في جل المدن الليبية، وخاصة جنوب ليبيا، أحد أهم التحديات التي 

تواجه المؤسسات الحكومية في فرض األمن واالستقرار وحماية المواطن.

تهريب الوقود أكبر المنافذ 
إلى تشاد والنيجر

أفاد   ،2017 الثاني  يناير/كانون  في 
العام  بالمدعي  الخاص  التحقيقات  مكتب 
الليبي بأن تهريب الوقود كلف البالد خمسة 
مليارات دينار )3.6 مليار دوالر(، دون تحديد 
فترة زمنية، في حين أفاد تقرير رسمي، بأن 
بالمائة   15 حوالي  تسلمت  الليبية  الدولة 
الضرائب  من  المتوقع  الدخل  من  فقط 
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الوقود  من  بالمائة   30 حوالي  أن  الليبي:  التدقيق  مكتب 
 1.8 نحو   خسرت  الدولة  أن  ويرجح  تهريبه،  يتم  المدعوم 

مليار دوالر سنوًيا على مدى السنوات الخمس الماضية.

الوقود  منتجات  على 
المكرر الموزَّع محلًيا، 
الثاني  يناير/كانون  بين 
الثاني  ونوفمبر/تشرين 

.2017
التدقيق  مكتب  ويعتقد 
بالمائة   30 الليبي أن حوالي 
يتم  المدعوم  الوقود  من 
الدولة  أن  ويرجح  تهريبه، 
دوالر  مليار   1.8 نحو  خسرت 
السنوات  مدى  على  سنوًيا 

الخمس الماضية.
ويتم تهريب الوقود بثالث 
طرق رئيسة: التهريب البري 
عبر الحدود لكميات صغيرة، 
الوقود  إمدادات  وتحويل 
غير  بشكل  البالد  داخل 
بأسعار  بيعها  ليتم  قانوني، 
)الموازية(،  السوداء  السوق 
المدعومة،  بدًلا من األسعار 
لكميات  البحري  والتهريب 

التونسية،  الحدود  المهّربين  عبور مجموعة صغيرة نسبًيا من  واألكثر شيوًعا هو  كبيرة. 
أو سلسلة  الحجم  باستخدام سيارات معدلة وعربات صغيرة مزودة بخزانات وقود كبيرة 

الء البالستيكية الصغيرة.

ِ

من الد
الليبي، معلومات عن عمليات  وكشف تقرير لجنة مجلس األمن الدولي المعنية بالشأن 

التصدير غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة تتم عن طريق البر في ليبيا.
وأوضح التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عمال بالقرار 1973«2011«، 
أن عمليات التصدير غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة، تجرى براً في جميع أنحاء 
ليبيا على مستويات مختلفة، مبينًا أنه ورغم أنه ال توجد أرقام في هذا الشأن، فإن شبكات 
التهريب متمرسة بشكل أكبر في غرب البلد وجنوبه. وأضاف التقرير، أن الوقود ينقل في 
غرب ليبيا من الزاوية إلى زوارة وغيرها من القرى المجاورة، ومن هناك يعبر براً إلى تونس, 
قانونية على طول  الحدود بصورة غير  بعبور  زوارة  المهربين يقومون من  أن  إلى  مشيرا 
مسارات تقع جنوب رأس جدير وعلى مقربة من العسة، حيث تزاول شبكات التهريب األخرى 

أيضا أنشطتها غير المشروعة في منطقتي وزان، والذهبية الحدوديتين.
 21.66 البالغة  البنزين  من  المهربة  الكميات  تكلفة  الغاز  و  الوقود  أزمة  لجنة  وتقّدر 
للتر، فيما تبلغ تكلفة  0.75 درهم  ليبي بسعر  16.245 مليون دينار  لتر بحوالي  مليون 
أزمة  لجنة  ليبي.وأوضحت  دينار  مليون   5.650 حوالي  لتر  مليون   5.65 البالغة  الديزل 
الوقود والغاز أن هذه الكمية تم تهريبها إلى دول تشاد والنيجر، كما نشرت اللجنة أسماء 
الـ27 محطة وقود بالجنوب التي تم إيقاف تزويدها بالوقود استعداًدا لسحب الترخيص، 
وذلك بعد أيام من حديث رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميالد الهجرسي بأن اللجنة تلقت 

تهريب  عمليات  وجود  تؤكد  معلومات 
وفساد من أجل خلق أزمة.

تسيير  في  أولوية  الجنوب  إعطاء  ورغم 
معاناة  من  للرفع  ومنتظمة  الوقود  شحنات 
حالة  التهريب  عمليات  فإن  المواطنون، 
إذ وّجه مصطفى  دون تخفيف هذه األعباء، 
صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، 
سابق شركة البريقة لتسويق النفط بإعطاء 
المطلقة في تسيير شحنات عاجلة  األولوية 
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وفي خضم األزمة تحدث المجلس البلدي صبراتة من 
تزايد وتيرة عمليات تهريب الوقود خالل الفترة األخيرة، 
تلك  بحماية  يسمها  لم  مسلحة  مجموعات  متهًما 

العمليات.

بالجنوب  االستعماري  التاريخ  ذات  فرنسا  تحاول 
إليه  والدخول  والعرقية،  العربية  قبائله  استمالة 
ومدخال  االقتصادية  الناحية  من  هاما  منفذا  باعتباره 

أكثر أهمية بالنسبة لها للعمق اإلفريقي. 

ومنتظمة للرفع من معاناة أهالي الجنوب.
وكانت األوضاع األمنية بالمنطقة الجنوبية وداخل مدينة سبها قد أعاقت عمليات 
التوزيع. وفي هذا اإلطار ناشدت  البريقة توسيع رقعة  التوزيع مما يتعذر معه على شركة 
جميع  إلى  الوقود  إليصال  بالتعاون  والقبائل  األطراف  جميع  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

المناطق دون استثناء.
تهريب  عمليات  وتيرة  تزايد  من  صبراتة  البلدي  المجلس  تحدث  األزمة  خضم  وفي 
العمليات،  تلك  بحماية  يسمها  لم  مسلحة  مجموعات  متهًما  األخيرة،  الفترة  خالل  الوقود 
معرًبا في الوقت نفسه عن عن استيائه الشديد من كثرة عمليات تهريب الوقود حتى باتت 

تجارة رائجة يمارسها تجار األزمات والمهربون بشكل يومي.
مكافحة  بشأن  اتخذها  التي  واإلجراءات  التدابير  كافة  بأن  البلدي  المجلس  واعترف 
ومحاربة التهريب »لم تف بالغرض ولم تسهم في إيقاف هذه الظاهرة التي أثقلت كاهل 
االقتصاد الليبي وتسببت في نقص وانقطاع الوقود بأنواعه وغالء سعره في بلدية صبراتة، 
وتسببت أيًضا في غلق أغلب محطات الوقود الرسمية في البلدية وكثرة طوابير السيارات 

على المحطات التي تعمل بصورة متقطعة«.
الليلية وفي  الفترة  األخيرة خاصة خالل  األونة  تزايدت في  الظاهرة  أن هذه  إلى  وأشار 

مسلحة  مجموعات  من  وبحماية  الصباح، 
في ظل عجز الجهات األمنية عن مكافحتها 
المتورطين فيها، منوًها  ومحاسبة ومعاقبة 
عمليات  إليقاف  حل  إيجاد  على  عجز  بأنه 

تهريب الوقود.
الجنوب سوق مزايدات بين السياسيين:

الجنوب  ُبعد  أن  المحللين  بعض  يرى 
لليبيا  االقتصادية  أهميته  رغم  الليبي 
طرابلس،  الليبية  والعاصمة  الساحل  عن 
للمزيدات  سوقا  جعله  البحرية  والمنافذ 
تقم  لم  الذي  الوقت  في  السياسيين،  بين 
تنموية  برامج  أو  خطط  بأي  الدولة  فيه 
انهيار  شبه  في  المتمثلة  حالته  من  تخرجه 
وبحسب  فالجنوب  التحتية،  البنى  أغلب 
على  مؤثر  غير  المراقبين  بعض  اعتقاد 

مجريات القرار بالعاصمة طرابلس.
على  ديمغرافية  أزمة  الجنوب  يواجه  كما 
مصادر  فبحسب  والبعيد،  القريب  المدى 

من الجنوب، هناك العديد من التبو والطوارق من أصول إفريقية قام نظام القذافي السابق 
بمنحهم الجنسية الليبية، حتى يكونوا سنده في حربه التي خاضها ضد ثوار فبراير/شباط.

إال أن هذه المجموعات واجهت مشكلة في صرف مرتبات منتسبيها واالنتساب للمدارس 
والحصول على حقوق المواطنة األخرى بسبب عدم قدرتهم الحصول على الرقم الوطني 

الذي أضحى عامال مهما للتحقق من الجنسية الليبية بموجب أوراق ثبوتية صحيحة.
فمن حين إلى آخر تقوم هذه المجموعات بإثارة القالقل وإغالق بعض الحقول النفطية 
الخارجة عن  بالجنوب، كما أصبحت سوقا سهل الحصول عليه بالنسبة للكتائب المسلحة 

سلطة الدولة.
والعرقية،  العربية  قبائله  استمالة  بالجنوب  االستعماري  التاريخ  ذات  فرنسا  وتحاول 
والدخول إليه باعتباره منفذا هاما من الناحية االقتصادية ومدخال أكثر أهمية بالنسبة لها 

للعمق اإلفريقي. 
ومن جانبهم يؤكد أغلب سكان جنوب ليبيا أن فزاعة الجماعات المتشددة التي تستعملها 
فرنسا كحجة لها للسيطرة على جنوب ليبيا ال تتمتع بالوجاهة الكافية أو األدلة الدامغة، رغم 
اعترافهم بوجود بعض المجموعات المتشددة، إال أنهم يصرون على أن هذه الجماعات ال 
تشكل “وكر أفاع” كما حاول وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان تصوير ذلك في أكثر 

من مناسبة، فاألمر ال يعدو حربا على ومن أجل التهريب حسب اعتقادهم.
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التهريب “دولة ثالثة” 
بين تونس وليبيا 

محمد بالطيب

بين تونس وليبيا حدود طويلة، صحراوّية في أكثر من 80 بالمائة منها، تصعب مراقبتها 
)وازن-ذهيبة(  معبران  بها  يوجد  رسمًيا  جًدا،  ضعيفة  سّكانية  بكثافة  عليها،  والسيطرة 
و)راس جدير( ومشروع معبر ثالث يبدو أنه مات في المهد )مشهد صالح-تيجي(، ومع 
ذلك توجد عشرات المعابر األخرى، غير الّرسمّية وغير الّنظامّية، وهي تلك التي يستعملها 

المهرّبون لتبادل الّسلع والبضائع.

تحت الخرائط..

,,
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خلف  عميقا  يسكن  بالعناصر،  وثريٌّ  وغامض  كبير  عالم 
والمؤسسات  الدراسات  تكشفها  التي  الكبيرة  األرقام 
الرّسمية والّدوليّة والتقارير والتحقيقات الّصحفيّة، عالم 

مترّسب خلف الخرائط، يشّكل »دولة ثالثة« بين دولتين.

تكشفها  التي  الكبيرة  األرقام  خلف  عميقا  يسكن  بالعناصر،  وثريٌّ  وغامض  كبير  عالم 
مترّسب  عالم  الّصحفّية،  والتحقيقات  والتقارير  والّدولّية  الّرسمية  والمؤسسات  الدراسات 

خلف الخرائط، يشّكل »دولة ثالثة« بين دولتين.
التقارير تتحّدث عن خسائر اقتصادية كبيرة للجانبين، وعشرات القرارات ومشاريع  كّل 
على  للقضاء  البلدين،  بين  الحر  للتبادل  مناطق  عن  تتحّدث  التي  واالتفاقيات  القوانين 
السياسّية  التقلبات  ظّل  وفي  األرض  على  رسمّية  إجراءات  غياب  ظل  في  لكن  التهريب، 
تبذلها  التي  الجهود  كّل  من  بالرغم  ماثلة،  حقيقًة  التهريب  يبقى  البلدين  في  واألمنّية 
الّدولتان لمقاومتها. ليبًيا، عبر لجنة أزمة الوقود والغاز، وتونسيا عبر المنطقة العازلة وعبر 

ما سمّي »الحرب على الفساد«.

** »دولة ثالثة« بين دولتين

على امتداد عقود طويلة تشّكلت هذه بالّدولة الثالثة«. عقوٌد طويلة من مراكمة الخبرات 
والتّجار  المهربّين  من  كبيرة  شبكات  وتطّورها،  وتمّددها  الشبكات  وتشّكل  والتجارب 
والتسّرب داخل أجهزة الّدولة، مليارات الّدوالرات التي تدور على هوامش االقتصاد الّرسمي 

للبلدين.
تاريخًيا، حتى نهايات القرن التاسع عشر، كانت تلك المنطقة تعبر طريًقا للقوافل التجارية 
ثّم غدامس  الذي يعبر غات  العبيد«  بـ«طريق  أو ما يسمى  المتوّسط،  والبحر  أفريقيا  بين 
عبر تطاوين فقابس فحاضرة تونس )العاصمة( عند ما يسمى بـ«سوق البركة” في مدينة 

العروش  القبائل  وكانت  العتيقة،  تونس 
البدو  )خاصة  المناطق  تلك  عبر  الممتدة 
أو  التونسيين  كالودارنة  البدو(  وأنصاف 
يعيشون  الطرابلسيين  والمحاميد  النوايل 
ومع  نهبها(،  )أو  القوافل  تلك  حماية  على 
ككيانات  الّدول  وتأّسس  الحدود  ترسيم 
ومحمية  مرسومة  بحدود  واضحة  سياسّية 
بأجهزة أمنية، بقيت التجارة العابرة للحدود 
رسمّية،  وغير  رسمّية  أخرى  أشكاال  تأخذ 
الّرسمّية  غير  األشكال  أّن  يبدو  ولكن 
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الثالثة«.  بالّدولة  هذه  تشّكلت  طويلة  عقود  امتداد  على 
وتشّكل  والتجارب  الخبرات  مراكمة  من  طويلة  عقوٌد 
الشبكات وتمّددها وتطّورها، شبكات كبيرة من المهربيّن 
الّدوالرات  مليارات  الّدولة،  أجهزة  داخل  والتسرّب  والتّجار 

التي تدور على هوامش االقتصاد الرّسمي للبلدين.

للتبادل التجاري عبر التهريب هي األكبر بحسب األرقام.
أرقام كبيرة كشفتها المؤسسات الرسمّية بالبلدين، فوزير المالية التونسي )في العام 
2015( تحّدث عن أّن »االقتصاد العشوائي تجاوز نسبة 55 ٪ من الناتج الداخلي الخام«، في 
حين قال الخبير االقتصادي في إدارة التنمية المستدامة بالبنك الدولي، عبد هللا ساي، في شهر 
يوليو الماضي إن »كميات الوقود المهرب من ليبيا إلى تونس تقدر بـ 500 مليون لتر سنويًّا، بما 
يعادل ٪17 من ميزانية الدولة الليبية«، مشيرا إلى أّن »البنك الدولي أعد دراسة حول تونس وليبيا، 
تفيد أن تونس تخسر نحو 800 مليون دوالر سنويا نتيجة لألزمة في ليبيا، وضعف االستثمارات 

بين البلدين” وفق ما نقلت مصادر إعالمّية.
قبل  ضبطها  جرى  التي  الوقود  كميات  النفط،  لتسويق  البريقة  شركة  قدرت  حين  في 
تهريبها إلى دول الجوار، ومن بينها تونس، بنحو 25 مليون لتر خالل العام 2017. كما أن 
رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز المقال، ميالد الهجرسي، أّكد إن »%40 من احتياج السوق 

المحلي التونسي يجرى تغطيته من الوقود الليبي المهرب« على حّد قوله.
هذه األرقام )كعينة بسيطة( تكشف حجم التعامالت االقتصادية في »دولة التهريب«، آالف 
للبلدين  والنظامي  الّرسمي  االقتصاد  هوامش  على  نقدية  كسيولة  تدور  التي  المليارات 

وبمختلف العمالت المحلية واألجنبية .
هذه اآلالف من المليارات توازيها كميات أخرى من العمالت المسالة في أسواق الصرف 
المدن  مختلف  في  الطريق  جانبي  على  صرافة  ومكاتب  للعملة  كاملة  شوارع  الموازية، 

بكل  قائمة  دولة  البلدين،  بين  الحدودّية 
تبادل  الخاصة،  اإلقتصادّية  أشكالها 
والضريبي،  الجمركي  النظام  خارج  تجاري 
الّدولة  سيطرة  خارج  للعملة  وبورصات 

النظامّية وسياساتها الّنقدّية .

** البنزين كعيّنة نشاط
في »دولة التهريب«

الليبي  الجانب  من  المهّربون  يستفيد 
من عملّية الّدعم التي تصرفها الّدولة على 
المحروقات، وتتم عملّية التهريب من خالل 
التحايل على منظومة التوزيع نحو المحطات، 
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عين  -في  يبدو  قد  التهريب«  لـ«دولة  الكبير  االختناق 
المراقبين- ظرفًيا، خاصة في ظل المتغيرات الحاصلة، مع 
حل لجنة أزمة الوقود والغاز الليبية ومع االحتجاجات التي 

يقودها عدد من التجار في الجانب التونسي.

حيث يتم شراء المحروقات بأسعار مدّعمة ورخيصة جًدا لتنقل في شاحنات 
التونسيين  للمهرّبين  بيعها  يتم  حيث  معروفة  حدودّية  نقاط  الى  كبيرة 

بأسعار أغلى ولكنها أرخص بكثير من أثمان المحروقات في تونس.
المهّربون التونسيون بدورهم يبيعون إلى تّجار تفصيل، لتصل إلى المستهلك 
بعد ذلك بأسعار أقل من المحروقات الموجودة في محّطات التوزيع المرّخصة من 
الّدولة، هامش يصل في أحيانا كثيرا إلى الّنصف، مع جودة يرى المستهلكون خاصة 

في مدن الجنوب الشرقي التونسي أّنها أفضل من المحروقات المحلّية.
بين  الّسعر  في  الكبير  الفارق  من  المقابل  في  الليبيون  المهّربون  يستفيد 
شكل  في  العملّية  تتم  أو  نسبيا،  المرتفع  البيع  وقيمة  )المدّعم(  الّشراء  قيمة 
تبادل للّسلع مع المهربين التونسيين، أي مقايضة تجارّية بدائّية للنفط مقابل 
الّسلع )مواد غذائّية في الغالب( والتي هي أيًضا مدّعمة من ميزانّية الّدولة في 

تونس.
ورغم مساعي الّدولتين للحد من هذه الظاهرة، ورغم ما تقوم به األجهزة األمنية 
وضعيف  متقّطع  بشكل  )وان  التهريب  عمليات  تتواصل  لمقاومتها،  الطرفين  من 
آلالف  شغل  مواطن  من  المقابل(  )في  العملّية  هذه  توّفره  ما  رغم  على  أحيانا(، 
المتساكنين على طول الحدود من البلدين، وبرغم ما أصبح يشّكله هذا »االقتصاد 
األزمة  كشفتها  أهمّية  من  المحلّية  االقتصادية  الشبكات  داخلة  قّوة  من  الموازي« 
األخيرة للمحروقات في مدن الجنوب الشرقي التونسي مع إغالق الحدود والمعابر 

البرّية بين البلدين.

** ضربات قويّة ..
لكنها غير قاتلة

مساعي  تكّثفت  األخيرة  السنوات  في 
للقضاء  والليبية  التونسّية  الّدولتين 
رسم  بدون  وان  التهريب،  ظاهرة  على 
حّدة  من  تخفف  قد  واضحة  بدائل 
تخّلفه  الذي  االجتماعي  االضطراب 
قد  فتونس  االقتصادية،  التغيرات 
منطقة  ليبيا  مع  البرّية  حدودها  أعلنت 

عسكرية عازلة وحفرت خندقا مائية يقطع كل الّطرق غير الّرسمية بين بلدين في 
إطار حربها ضد اإلرهاب، وبمثل شّكلت ليبيا لجنة لمقاومة التهريب، أسمتها »لجنة 
أزمة الوقود والغاز« من أجل القضاء على أزمة الوقود في محطات التوزيع، كما قامت 
اللجنة بحمالت كبيرة ضّد تهريب، انتهت في النهاية بحلها وإحالة رئيسها ميالد 
الهجرسي إلى التحقيق، في ظل غضب واسع في الشارع الليبي، يقابله تأكيد رسمي 

من المؤسسة الوطنية للنفط أّن هذه اللجنة »وهمية«بحسب تعبيرها.
أباطرة  على  القبض  خالل  من  أمنًيا،  تهريب  عملّية  على  الكبير  التضييق  ورغم 
الكبيرة  األمنية  والحمالت  وصبراتة،  زوارة  في  خاصة  الليبي  الجانب  من  التهريب 
التونسية  الحدود  على  الغربية  والمنطقة  الغربي  الجبل  في  المسلحة  للتشكيالت 
فيها  قبض  التي  الفساد«  على  »حرب  من  التونسية  الّدولة  أعلنته  ما  ورغم  الليبية، 
على عدد كبير ممن قيل أنهم كبار مهربين، لم تتوّقف عملية التهريب وان نقصت 

بشكل كبير.
ظرفًيا،  المراقبين-  عين  -في  يبدو  قد  التهريب«  لـ«دولة  الكبير  االختناق  هذا 
ومع  الليبية  والغاز  الوقود  أزمة  لجنة  حل  مع  الحاصلة،  المتغيرات  ظل  في  خاصة 
الكبير  والضغط  التونسي،  الجانب  في  التجار  من  عدد  يقودها  التي  االحتجاجات 
الحاصل بين البلدين عبر إغالق المعابر البرّية، وهي الحالة التي ال يمكن أن تدوم 
طويال، وهو ما قد يعود بكل شءي من جديد الى نقطة الصفر خاصة في ظل غياب 
بدائل اقتصادّية حقيقّية يمكنها أن تلّبي حاجيات السّكان في تلك المناطق وتخّفف 

من حّدة االحتقان الناتج عن تغّير البنية االقتصادّية .
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مسالك وممرات المهربين 

التي أعجـزت األمـن
حسين مفتاح

قبل عشرينات القرن العشرين لم يكن ثمة فاصل أو مانع من التواصل بين أهالي مناطق شرق ليبيا 
وغرب مصر، بل كانت المنطقة امتدادا طبيعيا واحدا ليس جغرافيا فحسب بل ديموغرافيا أيضا، حيث 
يعود أهالي المنطقة الممتدة غربي النيل وحتى أقليم برقة بليبيا- يعودون إلى أصول واحدة وينتشرون 
في الحواضر المنتشرة على الشريط الساحلي للبحر المتوسط والواحات المتناثرة في الصحراء الكبرى، 
التجارية  للقوافل  وطريقا  وممرا  العربية،  القبائل  من  للعديد  موطنا  كونها  إلى  إضافة  المنطقة  وبقيت 

وقوافل الحجاج والفاتحين.

الحدود الليبية المصرية ..

,,
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في أبريل سنة 1920 وقعت كل من بريطانيا وإيطاليا باعتبارهما دولتين مستعمرتين 
لمصر وليبيا على التوالي، ما عرف باتفاق )ملنر-شالويا( بين وزير المستعمرات البريطانية 
إلى وضع حدود  أفضت  والتي  اإليطالي ڤيتوريو شالويا،  الخارجية  ووزير  ملنر  الڤايكونت 
على  بريطانيا،  من  المقدمة  المذكرة  في  إيطاليا  وافقت  حيث  ومصر  ليبيا  بين  وهمية 
أن تكون نقطة بداية الحد الشمالي من حدود مصر -برقة غرب السلوم بمسافة عشرة 
واحة  دخلت  طالما  تماما  مناسبة  الحدود  خط  يحتويها  التي  المنطقة  واعتبار  كيلومترات 
الجغبوب ضمن األراضي اإليطالية ، وهو ما القى قبول الجانب البريطاني، ليتم بذلك اعتماد 

الحدود بين البلدين ألول مرة، والتي تمتد بطول يزيد عن 1000 كيلومتر.
حركة  استمرت  البلدين  أهالي  بين  الطبيعي  واالمتداد  الديموغرافي  للتداخل  ونظرا 
العمق  على  الليبيين  المجاهدين  اعتماد  ولعل  البلدين،  بين  والتجارة  والهجرة  التنقل 
احترام هذه  الغزو واالستعمار اإليطالي خير دليل على عدم  المصري خالل فترة مقاومة 
الحدود، وقد أكدت المصادر التاريخية اإليطالية أن ما تلقته المقاومة الليبية من دعم جاءها 
عبر الحدود المصرية حيث قدرت عدد قطع السالح التي تدخل إلى ليبيا بأكثر من ثالثة 
آالف قطعة شهريا ، كما أن حركة التجارة والهجرة بقيت مستمرة ال سيما توجه الليبيين إلى 
مصر عقب سيطرة إيطاليا على ليبيا بعد سنة 1931 التي شهدت توقف حركة المقاومة 

في المنطقة الشرقية بعد إعدام عمر المختار.
بعد موجة االستقالل التي شهدتها المنطقة خالل فترة الخمسينات والستينات انتظمت 
وشهدت  األجنبي،  واالنتداب  الوصاية  عن  بعيدا  مباشر  بشكل  ومصر  ليبيا  بين  العالقة 
واألحوال  السائدة  للظروف  وفقا  االتجاهين  في  متباينة  تدفقات  البلدين  بين  الحركة 
الرغم  على  المختصة،  السلطات  سيطرة  تحت  بقيت  أنها  إال  البلدين  في  االقتصادية 
العالقات السياسية، حتى  إلى قطع  البلدين من تموجات وصلت  العالقة بين  مما مرت به 

صاحبها  وما  العربي  الربيع  موجة  جاءت 
أمني  انفالت  من  اعقبها  وما  فوضى،  من 
عادت المناطق الحدودية كممرات لتهريب 
السالح  أنواعها بدء من  بجميع  الممنوعات 
الهجرة  موجات  في  البشر  إلى  والمخدرات 

غير الشرعية.
إسقاط  عقب   2011 سنة  بعد  ليبيا  في 
والعسكرية  عام  بشكل  الدولة  مؤسسات 
أصبح  خاص  بشكل  والضبطية  واألمنية 
األشياء  كل  إخراج  المهربين  أمام  متاحا 
التهريب  عصابات  فنشطت  استثناء،  دون 
المحلية والدولية على مجمل الحدود الليبية 
شاطئ  إلى  إضافة  الست  الجوار  دول  مع 

فترة  خالل  المنطقة  شهدتها  التي  االستقالل  موجة  بعد 
الخمسينات والستينات انتظمت العالقة بين ليبيا ومصر 
األجنبي،  واالنتداب  الوصاية  عن  بعيدا  مباشر  بشكل 
في  متباينة  تدفقات  البلدين  بين  الحركة  وشهدت 
االتجاهين وفقا للظروف السائدة واألحوال االقتصادية في 

البلدين إال أنها بقيت تحت سيطرة السلطات المختصة.
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البحر، حتى أن كل دول الجوار الليبي 
مع  حدودها  أصبحت  استثناء  دون 
وهاجس  مفتوح،  وملف  حية  قضية  ليبيا 
يؤرقها، وتبقى الحدود الليبية المصرية هي 
األكثر تفاعال، واستهدافا من قبل عصابات 
اإلرهابية،  الجماعات  ومخططات  التهريب، 
وشبكة تهريب البشر، وكل الممنوعات دون 
استثناء، حيث تؤكد تقارير صادرة عن عدة 
إعالمية  ومؤسسات  وأهلية  رسمية  جهات 
ما  ضخامة  على  وغيرها  حقوقية  ومنظمات 
يتم تهريبه عبر الشريط الحدودي الطويل 

بين البلدين.
المصرية  الدستور  صحيفة  نشرت 
تقريرا يتناول عمليات التهريب عبر الحدود 
عدة  عن  فيه  كشفت  المصرية  الليبية 
الوضع  خطورة  تؤكد  ومعلومات  حقائق 
البلدين  تتكبدها  التي  الخسائر  وفداحة 
التقرير  يؤكد  إذ  المهربين،  جراء نشاطات 
الرغم  على  السالح  تهريب  عمليات  أن 
أنها  إال  الحقب،  مختلف  في  انتشارها  من 
أحداث  عقب  مسبوق  غير  رواجا  شهدت 
المصري  الغرب  محافظات  وتعد   ،2011
إلى  األسلحة  لتهريب  معبرا  مطروح  مثل 
قبل  من  السيطرة  استعادة  وعقب  مصر، 
الممرات  هذه  على  المصرية  السلطات 
جديدة  منافذ  إلى  التهريب  مافيا  تحولت 
عن طريق الواحات وغرب واحة سيوة والتي 
المدقات  بسبب  عليها  السيطرة  يصعب 
المسافات  وتباعد  الرمال،  الوعرة مثل بحر 

بين مواقع المراقبة.
الدفع  سيارات  المهربون  ويستخدم 
الدروب  ويسلكون  الثريا،  وهواتف  الرباعي 
الكفرة  منطقة  من  قادمين  الصحراوية 

يتم  بعدها  المصرية،  سيوة  لواحة  الموازية  الجغبوب  وواحة  الجنوب  إلى  ليبيا  في  وطبرق 
ناحية  إما  متجهين  بالعملمين،  البترول  شركات  طرق  إلى  ومنها  الواحات  عبر  االنطالق 
الجنوب بمعاونة من قصاصي األثر  أو ناحية  الشمال الشرقى لمحافظات أسيوط والمنيا، 

تفاديا للضربات األمنية التي تنفذها أجهزة األمن والجيش المصريين.
داخل  التهريب  مجموعات  لتحركات  خارطة  رسم  على  مصرية  إعالم  وسائل  واتفقت 
األراضي المصرية بعد تمكنها من التسلل من ليبيا من عدة نقاط على امتداد الشريط 
الحدودي بالقرب من بعض المدن والواحات الليبية القريبة من الحدود، تتخذ سيرها في 
ممرات التهريب المتمثلة في دروب جبلية وصحراوية سلكتها القبائل العربية منذ سنوات 
الشرعيين،  غير  والمهاجرون  والسالح  المخدرات  مهربو  يسلكها  لطرق  وتحولت  قديمة، 
غرب  المناطق  تعد  حيث  أخرى،  أفريقية  ودول  وتشادية  سودانية  جنسيات  من  وأغلبهم 

وجنوب الفرافرة خارج السيطرة.
ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن أحد سكان منطقة أبو منقار، والتى تضم ممرات 
مدينة  جنوب  تقع  التهريب  ممرات  أبرز  أن  والمخدرات،  األسلحة  لتهريب  صحراوية 
بنغازى والكفرة،  ليبيا وبالتحديد من مناطق شرقي  المهربون من  الفرافرة، حيث يدخل 
مرورا ًبمنطقة جبل الرومانية وصوال ً لمنطقة بئر 6 ثم منطقة عين دالة، ومن بعدها يتم 
السير لمنطقة أبومنقار الصحراوية، متجهين إما ناحية الشمال الشرقى لمحافظات أسيوط 

إسقاط  عقب   2011 سنة  بعد  ليبيا  فــي 
واألمنية  والعسكرية  ــة  ــدول ال مــؤســســات 
والضبطية أصبح متاحا أمام المهربين إخراج 
كل األشياء دون استثناء، فنشطت عصابات 
التهريب المحلية والدولية كما الحدود الليبية 

مع دول الجوار الست.
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الجنوب  ناحية  أو  وغيرها،  والمنيا 
الشرقى. مضيفا أن: »هناك معاونة 
للمهربين،  بالفرافرة  األثر  قصاصي  من 
المدقات  يستخدمون  وانهم  خاصة 
تغيير  خاللها  من  يمكنهم  والتى  الجبلية، 
لضربات  تفاديا  لحظة  أية  فى  وجهتهم 
أجهزة األمن، إضافة إلى وجود ممر آخر يقع 
بسهل قروين شمال شرق الفرافرة بحوالى 
ليصل  الصحراء  يعبر  والذى  كيلومترا،   80
إلى منطقة ديروط شمال محافظة أسيوط، 
إضافة إلى ممر أخر فى المنطقة الواقعة ما 
إلى  الفتا  البحرية،  والواحات  الفرافرة  بين 
الذى  و»السلكاوى«،  األثر  قصاصى  انتشار 
على  الشائكة  األسالك  قص  مهام  يتولى 
لمهمة  تسهيال  وليبيا  مصر  بين  الحدود 
االتفاق مع عصابات  المهربين، كما يتولى 

مرسى مطروح لتهريب البشر بطرق غير شرعية.
وهى  الجديد،  بالوادى  المحاجر  بإدارة  مسؤول  مصدر  عن  المصرية  الصحيفة  ونقلت 
اإلدارة المسئولة عن خريطة الطرق والمدقات الجبلية والصحراوية على مستوى المحافظة، 
أن المنطقة الواقعة غرب الفرافرة كان يدخلها المهربين القادمين من ليبيا، حيث يتنقلون 
فى المنطقة ما بين غرب الفرافرة وصوال للجلف الكبير ومنها للحدود السودانية والتشادية، 
ما يكشف عن استمرار استخدامهم للممرات القديمة، الفتا إلى أن المهربين اتخذوا ممر 
الحدود  من  يبدأ  الدولى  للتهريب  ثالث  وممر  جنوبها،  فى  وآخر  الفرافرة،  مدينة  شمال 
التشادية والسودانية جنوبا مرورا بالحدود الليبية غربا، ليتجه بعدها لغرب الفرافرة حتى 

الواحات البحرية ومنها لواحة سيوة بمطروح وصوال للسلوم فى أقصى الشمال.
ويعد أخطر ممرات التهريب والتى يعتمد عليها الخارجون عن القانون بشكل أساسى، 
ذلك الذى يبدأ من الجزء الجنوبى الغربى من الفرافرة وحتى الحدود التشادية والسودانية، 
شماال  ليتفرع   ، االربعين  ودرب  الشب  منطقة  ثم  العوينات  شرق  جنوب  نحو  يتجه  حيث 
للبحر  ومنها  وأسوان  واالقصر  قنا  لمحافظات  وشرقا  ألسيوط،  ومنها  الخارجة  للواحات 

األحمر والصحراء الشرقية، وهو درب صحراوى صعب.
ليبيا األسلحة  ليبيا إلى مصر، حيث انتشرت في  وتعد األسلحة أهم ما يتم تهريبه من 
سالح  قطعة  مليون   20 بحوالى  تقدر  والتي  الليبية  المسلحة  القوات  حوزة  في  كانت  التي 
المصرية  السلطات  وتقدر  األخرى،  العسكرية  والمعدات  الذخائر  من  هائلة  وكميات 
تأتي  كما  ليبيا،  من  تأتي  مصر  إلى  المهربة  األسلحة  من   80% من  اكثر  أن  المختصة 
نشاطات تهريب البشر في مرتبة متقدمة من بين نشاطات التهريب بين البلدين، وتتمثل 
في تهريب المهاجرين غير الشرعيين الذين يقصدون ليبيا لركوب البحر منها إلى أوروبا، 
إضافة إلى عناصر الجماعات اإلرهابية والذين يتحركون في االتجاهين، وإلى جانب تهريب 

األسلحة والبشر تأتي بقية أنشطة التهريب 
التقليدية المتمثلة في االتجار بالممنوعات 
يتم  التي  المدعومة  والبضائع  كالمخدرات 

نقلها من ليبيا إلى مختلف دول الجوار.
األمني  التشديد  من  الرغم  وعلى 
بعد  المصرية  السلطات  وأهتمام 
من  الحد  في  ونجاحها  يونيو   30 ثورة 
وإحباطها  التهريب  شبكات  نشاطات 
وتقليل  التهريب،  محاوالت  من  للعديد 
المنافذ والممرات التي تسلكها عصابات 
مرتبطا  نشاطا  تبقى  أنها  إال  التهريب 

بوجود الحدود ذاتها.

السلطات  وأهتمام  األمني  التشديد  من  الرغم  على 
المصرية بعد ثورة 30 يونيو ونجاحها في الحد من نشاطات 
شبكات التهريب وإحباطها للعديد من محاوالت التهريب، 
وتقليل المنافذ والممرات التي تسلكها عصابات التهريب 

إال أنها تبقى نشاطا مرتبطا بوجود الحدود ذاتها.



29 الخميس  16  اغسطس 2018             العدد: 41 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

كاريكاتير

محمد قجوم


