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،،

شريف زيتوني

وسط األزمة التي يعيشها الهالل النفطي في ليبيا، خالل الفترة الماضية ومحاولة اآلمر السابق لحرس 
المنشئات  »حرس  سماها  ما  بتجهيز  عليه،  السيطرة  استعادة  الجضران  ابراهيم  النفطية  المنشئات 
الليبي السابق لدى األمم المتحدة ابراهيم الدباشي،  النفطية والقوات المساندة لها«، قال المندوب 
إن ما يقع هي معركة يخوضها أبناء الجيش الليبي ضد تحالف عصابات اإلرهاب واإلجرام في الموانئ 
النفطية، وعلى كل الشعب الليبي أن يخوضها من أجل الدفاع عن مقدراته وحقوقه، مضيفا أنها تجري 

بين مصلحة الوطن ومصلحة العابثين بمصيره، وبين الصادقين والمنافقين.

النفط الليبي..
عماد االقتصاد وحصن 

البالد من األزمات
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على  منه  بالمئة   95 في  الليبي  االقتصاد  يعتمد 
الداعم  كانت  التي  النفط  صادرات  من  يكسبه  ما 
الرئيسي لكل احتياجات الليبيين. كان الحجم الكبير 
لقيمة الصادرات النفطية الليبية قبل 2011 مساهما 
في توفير فوائض دائمة في كل من ميزان المعامالت 

التجارية والميزان الكلي للمدفوعات.

هذا  قيمة  يؤّكد  الدباشي  كالم 
منذ  الليبي  االقتصاد  على  القطاع 
العبث  اكتشافه قبل خمسة عقود، وخطورة 
به من طرف أطراف ال مصلحة لها إال مزيد 
اكتشافه  فمنذ  الذاتية.  والمنافع  التخريب 
الماضي،  القرن  إنتاجه في ستينات  وبداية 
ومحّصن  لالقتصاد  األول  العماد  هو  كان 
في  حاميا،  سالحا  وكان  أزماتها  من  البالد 
بعدها  وحتى   2011 قبل  الفترات  أصعب 
في  البالد  ودخول  المليشيات  انتشار  بعد 

أزمات أمنية عميقة.
ليبيا  كانت  النفط،  اكتشاف   قبل 
اقتصاده  العائدات،  ضعيف  فقيرا  بلدا 
ومرتهنة  واضحة  غير  وسياساته  هش، 
بعد  الخارجية.  واإلرادة  للمساعدات 
البلد  أن  تبّين  الوضع.  اختلف  االكتشاف 
األسود.  الذهب  من  كبيرا  مخزونا  يحوي 

أصبح النفط عماد االقتصاد الليبي وبفضله تغّيرت إمكانيات البالد وأصبحت تخرج تدريجيا 
من دائرة الفقر لكن كان في الوقت ذاته سببا في جعلها في مرمى السهام الخارجية التي 

تريد المحافظة على منطق اإلخضاع.
على  للحفاظ  استراتيجية  هناك  كانت  القذافي  معّمر  العقيد  حكم  من  سنة   42 خالل 
االحتياطي النفط الذي كان يكفي ليبيا لعشرات السنوات. كان النظام يدرك أن سيره خارج 
دتئمة،  وعقوبات  ضغوطات  أمام  ويجعله  حرجا  له  سيشكل  الغربية  للدول  الطاعة  دائرة 
لهذا كان يحاول دائما الحفاظ على نفس كمية االحتياطي باعتباره ضمانات لتحمل تلك 
الضغوطات ولجعل قرارات الدولة سيادية وغير خاضعة ألي معطى دولي يخرج عن قناعات 
قبل  لحوالي عشر سنوات  الصمود  الحصار،  فترة  بالفعل خالل  ليبيا  الليبيين. واستطاعت 
مرحلة االنفتاح التي خف فيها الضغط الدولي واتخذت فيها البالد منحى إصالحيا في عالقة 
النظام  إسقاط  قبل  سنة  آخر  في  ليبيا  إن  بل  واالقتصادية،  السياسية  القضايا  من  بعدد 
كانت تحقق ناتجا محليا إجماليا بقيمة تفوق 60 مليار دوالر، جعلها ضمن أكثر الدول توفيرا 
للموارد المالية عالميا باإلضافة إلى تحقيقها بين سنوات 2000 و2010، نسب نمو ال تقل 
7 بالمئة وهي نسبة كبيرة من الصعب  2007 حتى نسبة  العام  5 بالمئة وصلت في  عن 

تحقيقها في دول مقارنة.
كان العقيد الليبي الراحل خالل يعتبر النفط مفخرة للدولة وجزءا أصيال في صنع سيادتها 
ومنقذها حتى في أحلك فترات الحصار الطويلة، وكان مؤمنا أن سنوات الحصار واالستهداف 
كانت بسبب أنه اختار التصرف السيادي في ثروات بالده متحمال من أجل ذلك كل االتهامات 
والضغوط، وقد نجحت البالد فعال في التغيير ولو جزئيا سواء في مستوى البنية التحتية التي 
كانت تقليدية، أو في مستوى استغالل العائدات نحو دعم أساسيات العيش التي ساهمت 

العيش  مستويات  تحسين  في  كبير  بشكل 
مستوى  في  أيضا  أو  الليبي،  المواطن  لدى 
إلى  نسبيا  تأخر  الذي  المدن  شكل  تغيير 
فيه  انفتحت  التي  األولى  األلفية  سنوات 
كانوا  العالم وحتى على من  أكثر على  ليبيا 

خصوما مكشوفين.
بالمئة   95 في  الليبي  االقتصاد  يعتمد 
النفط  صادرات  من  يكسبه  ما  على  منه 
احتياجات  لكل  الرئيسي  الداعم  التي كانت 
الليبيين. كان الحجم الكبير لقيمة الصادرات 
في  مساهما   2011 قبل  الليبية  النفطية 
ميزان  من  كل  في  دائمة  فوائض  توفير 

ابراهيم الدباشي
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النفط  يعتبر  القذافي  معمر  الليبي  العقيد  كان 
مفخرة للدولة وجزءا أصيال في صنع سيادتها ومنقذها 
مؤمنا  وكان  الطويلة،  الحصار  فترات  أحلك  في  حتى 
أن سنوات الحصار واالستهداف كانت بسبب أنه اختار 
أجل  من  متحمال  بالده  ثروات  في  السيادي  التصرف 

ذلك كل االتهامات والضغوط.

التجارية والميزان الكلي  المعامالت 
توفير  معه  أمكن  مما  للمدفوعات، 
األجنبية  العمالت  من  ضخمة  احتياطيات 
المركزي،  المصرف  في  محفوظة  كانت 
استثمارات  بعث  في  مساهمته  جانب  إلى 
الصندوق  طرف  من  مسيرة  خارجية  ليبية 

السيادي الليبي.
كانت ليبيا تحتوي إلى حدود العام 2011 
القذافي  معمر  العقيد  نظام  إسقاط  قبل 
46 مليار برميل نفط جعلها  على أكثر من 
في الدول العشر األولى عالميا في مستوى 
االحتياطيات، كما كانت توفر عائدات مالية 

ضخمة خالل الفترة المذكورة بلغت، أكثر من 130 مليار دوالر، وهو مبلغ كبير خارج 
لتوفير  السنوات  عشرات  خالل  الدولة  فيها  تتصرف  كانت  التي  العائدات  اعتبار 

الرواتب والدعم على االحتياجات األساسية ومواجهة أي ضغوط خارجية كانت دائمة 
القضايا  بعض  من  ليبيا  مواقف  بسبب  الممارسة 

القومية واإلفريقية.
القذافي ووفق إحصائية  قبل سقوط نظام 
)أوبك(  للنفط  المصّدرة  الدول  لمنظمة 
 1.5 تصّدر  ليبيا  كانت  الفترة،  تلك  في 

ثابتا  بقي  رقم  وهو  يوميا  برميل  مليون 
األمني  االستقرار  بفضل  طويلة  لفترات 
ألن  توجه  هناك  كان  بل  والسياسي، 
يرتفع التصدير سنة 2014 إلى مليوني 
شءي  كل  يتغّير  أن  قبل  يوميا،  برميل 
بـ«ثورة« اعتقد البعض أنها ستجعل ليبيا 

صارت  البالد  أن  الواقع  لكن  أرضية  جنة 
وأول  المسلحة  المليشيات  بين  حرب  ساحة 

لم  الذي  النفط،  كان  المتضررة  القطاعات 
 200 دون  ما  إلى  إنتاجه  تراجع  على  يقتصر 

إلى  تعداه  بل  فترات،  عدة  في  برميل  ألف 
عصابات  طرف  من  »تأميمه« 

وفي  فيه  تتحكم  أصبحت 
عائداته المالية.

تغيرت  »الثورة«،  بعد 
النفط  قطاع  وضعية 

تكّون  تماما. 
وتوّزع  المليشيات 
واندالع  السالح، 
األهلية،  الحرب 
بشكل  أثرت  عوامل 
كبير عليه، إلى درجة 

في  اإلنتاج  توقف 
أو  الفترات  بعض 
إنتاجه  اضطراب 
أخرى.  فترات  في 
كانت عيون أمراء 
البالد  في  الحرب 
الثروة  تلك  على 
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يرونها  كانوا  جميعهم  الكبيرة. 
عليها،  االنقضاض  يجب  غنيمة 
النفطي،  الهالل  على  وقد سيطر جزء منهم 
المؤسسات،  وغياب  األمني  الفراغ  مستغلين 
أبرزهم ابراهيم الجضران الذي سيطر على 
من  ونال   2013 سنة  النفطي  الهالل  موانئ 
كبيرة  مالية  امتيازات  ضخمة  كميات  بيع 
رفعت من أسهمه حتى لدى بعض األطراف 

الخارجية.
عمليات  تراجعت  الظروف  تلك  ظل  في 
بعض  تشير  حيث  كبير  بشكل  التصدير 
األرقام إلى أن سنوات 2013 و 2014 و2016 
كانت األسوأ بعد األحداث ووصلت في بعض 
األمر  برميل،  ألف   200 من  أقل  إلى  الفترات 
المالية  القدرات  على  كبير  بشكل  أثر  الذي 

للدولة التي وجدت نفسها مجبرة على سحب احتياجاتها من االحتياطي المالي الذي تراجع 
في يونيو 2017 إلى أقل من 30 مليار دوالر بعد أن كان سنة 2010 في حدود 160 مليار 
دوالر. كما سبب االضطراب في صادرات النفط انهيارا لقيمة الدينار الليبي أمام العمالت 
يتوقعون  البعض  الدوالر مما جعل  ثمانية مقابل  إلى  الفترات  واقترب في بعض  األجنبية 

كارثة اقتصادية لم تمر بها البالد في أي مرحلة سابقة.
اليوم تعيش ليبيا أزمة جديدة في منطقة الهالل النفطي. هذه المرة اختارت مليشيات 
الجضران مسار التخريب. هي تعرف جيدا أن تدخل رهانا خاسرا في محاولة إعادة السيطرة 
الفطر  العمل بهما منذ فجر عيد  اللذين بدأ  والحرق  التفجير  الهالل، فكان شعارها  على 
السادس عشر من يونيو دون أي مسؤولية أو وعي بقيمة هذا المخزون على حاجة وحياة 

الليبيين.

بــعــد »الـــثـــورة«، 
وضعية  تغيرت 
قطاع النفط تماما. 
المليشيات  تكّون 
ــوزّع الــســالح،  ــ وت
وانــــدالع الــحــرب 
عوامل  األهلية، 
كبير  بشكل  أثرت 
درجة  إلــى  عليه، 
في  اإلنتاج  توقف 
أو  الفترات  بعض 
إنتاجه  اضــطــراب 

في فترات أخرى.

الجضران
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،،
رمزي زائري

عشية عيد الفطر المبارك الموافق لـ15 يونيو 2018، انفصلت منطقة الهالل النفطي الليبية إلى قسمين 
المتحالفة  والمليشيات  الجضران  إبراهيم  النفطية  المنشآت  السابق لحرس  اآلمر  قاده  عقب هجوم مفاجئ، 
معه، وسيطرمن خالله على مينائي السدرة وراس النوف ومناطق مجاورة، في حين بقيت عدة موانئ لتصدير 

النفط تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومنها الزويتينة والبريقة.

مواقف القوى المحلية 
والدولية من معركة 

؟الهالل النفطي



7 الخميس  ٢١  يونيو  ٢٠١٨             العدد: ٣٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

إبراهيم  يتقدمها  مجهولة  قــوات  سيطرة  ــارت  أث
التعليقات  وأجمعت  غاضبة،  فعل  ردود  الجضران 
على وصف هذا القائد القبلي بأنه سارق للنفط، وأنه 

بفعلته يعرض »أرزاق« جميع الليبيين للخطر.

مجهولة  قوات  سيطرة  أثارت 
ردود  الجضران  إبراهيم  يتقدمها 
وصف  على  التعليقات  وأجمعت  غاضبة،  فعل 
وأنه  للنفط،  سارق  بأنه  القبلي  القائد  هذا 
بفعلته يعرض »أرزاق« جميع الليبيين للخطر، 
النفط  تصدير  أوقف  لسنوات  أنه  سيما  ال 
الوزراء  رئيس  لحكومة  الخضوع  ورفض 
خسائر  في  وتسبب  زيدان،  علي  األسبق 
لو  الدوالرات، وتصرف كما  بمليارات  للدولة 

أن تلك المنطقة تخضع لكيان مستقل.

ردود فعل محلية
قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة 
بنغازي أبو بكر مصطفى بعيرة في ما يتعلق 
»إن  النفطي،  الهالل  منطقة  على  بالهجوم 

عن  الليبي  الوطني  الجيش  تعطيل  هو  المتكررة  الهجمات  هذه  مثل  من  الرئيس  الهدف 
تقدمه في تحرير درنة وخلق حالة من التشويش على ما يقوم به الجيش هناك«.

وأكد بعيرة، أن هذه الهجمات حتى وإن تسببت في خسائر بالماليين من مقدرات الشعب 
األطراف  أطماع  إلى  البعيد، مشيرا  المدى  على  وغير مؤثرة  أنها ستبقى محدودة  إال  الليبي 
الدولية التي تدين الهجوم على النفط الليبي ألن استمرار ضخ النفط إليهم هو ما يعنيهم 
النوف  رأس  ميناءي  كل  من  الخام  للنفط  الشحن  عمليات  توقف  أن  إلى  بعيرة  وأشار  فقط. 

والسدرة مستمر حتى يتم القضاء وطرد هذه العناصر اإلرهابية على حد قوله.
من جانبه يرى الكاتب الصحفي أحمد الفيتوري أن ما يدور في منطقة الهالل النفطي ليس 
معارك عسكرية بالمعنى المفهوم ولكنها معركة سياسية هدفها ما يقوم به المشير خليفة 
حفتر في هذه المنطقة من تقدم والدليل على ذلك توقيت وقوع هذه الهجمات في مواقيت 
القادمة على طاولة  سياسية هامة مشيرا إلى ما تم إنجازه في درنة وحضور ملف االنتخابات 

اتخاذ القرار السياسي.
في المقابل يذهب عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب الليبى طارق الجروشى، 
للقول إن الهجوم على الحقول والموانئ النفطية مخطط له من مخابرات دول ال تريد استقرار 
ليبيا، مشيرا في بيان صحفي أنه من خالل متابعة األحداث الفترة الماضية يتضح أن هناك 
تحديد  من  عنه  نتج  وما  باريس،  الفرنسية  العاصمة  اجتماع  مخرجات  عن  راضية  غير  دوال 
وقطر  تركيا  أن  مؤكدا  الراهنة،  األزمة  من  ليبيا  تخرج  وبرلمانية  رئاسية  النتخابات  موعد 
وكذلك الشبهات حول إيطاليا هى من تقف وراء الهجوم على منطقة الهالل النفطى، مضيفا 
إلفشال  الوحيد  السبيل  األرض  على  التحرك  من  جعل  الدول  تلك  بين  المصالح  تشابك  أن 

اتفاق باريس.
 وأشار إلى أن اجتماع باريس األول أعقبه استدعاء إيطاليا لرئيس المجلس الرئاسي الليبى 
الليبية، وبعد االجتماع  البوراج اإليطالية للسواحل  وإجباره على توقيع مذكرة تفاهم إلرسال 
غير  للدولة  األعلى  االستشاري  بالمجلس  يسمى  ما  رئيس  من  وقطر  تركيا  طلبت  األخير 
الدستوري التنصل من اتفاقات باريس، وهذا ما جاء به تصريح خالد المشري عقب االجتماع، 
لزاما على تلك  المتحدة فكان  الدولية وعلى رأسها األمم  المنظمات  الرغم من ترحيب  على 

ليبيا  في  تدعمها  التي  واألطراف  الدول 
ال  حرب  بافتعال  نهائيا  االتفاق  من  الخروج 
مبرر لها فى الهالل النفطى، خاصة أن إنتاج 
النفط شهد ارتفاعا ملحوظا في ظل سيطرة 
القوات المسلحة وحمايتها للحقول والمؤانئ 

النفطية، على حد قوله. 
القومي  الدفاع واألمن  لجنة   واعتبر عضو 
أن  الجروشى،  طارق  الليبي  البرلمان  فى 
ليبيا  فى  اإليطالية  الشركات  عقود  مصير 

علي القطراني



8 الخميس  ٢١  يونيو  ٢٠١٨             العدد: ٣٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي أبو بكر 
منطقة  على  بالهجوم  يتعلق  ما  في  بعيرة  مصطفى 
هذه  مثل  من  الرئيس  الهدف  »إن  النفطي،  الهالل 
الليبي  الوطني  الجيش  تعطيل  هو  المتكررة  الهجمات 
عن تقدمه في تحرير درنة وخلق حالة من التشويش على 

ما يقوم به الجيش هناك«.

استمرت  إذا  داهم  خطر  فى  أصبح 
الخارجة  للمليشيات  بدعمها  ايطاليا 
عن القانون بمساعدتها لحكومة الوفاق غير 

الشرعية وغير الدستورية.    
الوفاق  حكومة  رئيس  أدان  ذلك   إلى 
»إن  قائال:  الهجوم  السراج  فائز  الوطني 
ويشعل  واالستقرار  األمن  يهدد  العمل 
في  يتسبب  »قد  تصعيداً  واعتبره  الفتنة« 
للمشهد  خاطئة  قراءة  وهذه  أهلية«،  حرب 
أو  لمدينة  ينتمون  ال  المهاجمين  لكون 
منطقة واحدة، بل تنوعت مدنهم وقبائلهم 
السياسي«. »اإلسالم  آيديولوجيا   وجمعتهم 

من  شباب  حركة  أدانت  ذلك  مع  توازيا 
اإلرهابي  الهجوم  العبارات،  بأشد  مصراتة 
الليبيين  مقدرات  لتخريب  يهدف  الذي 

بالهالل النفطي، من قبل مجموعات إجرامية ومتطرفة، كانت وال تزال سببا مباشرا في وصول 
ليبيا لمرحلة صعبة، وقالت الحركة إن هذا الهجوم يأتي تنفيذا ألجندة قوى دولية وإقليمية 
في  الشرخ  وتعميق  الوطني  الكيان  تفتيت  لإلرهاب،  دعمها  خالل  من  وباستمرار  عبثا  تحاول 

النسيج اإلجتماعي كما جاء بالبيان .
الوطنية الجتثاث  الليبيون في معركتهم  الذي يستمر فيه  الوقت  أنه في  الحركة  وأضافت 
يد  وكف  النفطي  الهالل  من  المليشيات  طرد  وبعد  والفساد،  الفوضى  ومقاومة  اإلرهاب 
العابثين من قوى محلية تنفذ أجندات خارجية، وعودة إنتاج ليبيا من النفط لمعدالت ممتازة، 
األزمة  وزيادة  تعميق  في  سيتسبب  ما  اإلنتاج  ليعطل  والتخريبي،  العبثي  الهجوم  هذا  يأتي 

المعيشية واإلقتصادية الصعبة .
السياسية  القوى  قبل  صمتا من  اعتبره  ما  مصراتة  من  لشباب  الوطني  الحراك  واستغرب 
ومؤسسات  الوطنية  السياسية  واألحزاب  التيارات  كل  ودعا  التخريبي،  الهجوم  تجاه  الليبية 
المؤسسة  تخوضها  التي  العمليات  من  وصريحة،  معلنة  مواقف  التخاذ  المدني،  المجتمع 
العسكرية السترداد وحماية ووقف عمليات التخريب الممنهجة لقوت الليبيين من قبل القوات 

الغازية .
القوى الدولية تدين الهجوم على الهالل النفطي

عن  بعثتها  قالت  التي  المتحدة  األمم  من  واسعة  إدانة  النفطي  الهالل  على  الهجوم  لقي 
ليبيا للخطر،  النفطي، يعّرض اقتصاد  الهالل  الخطير في منطقة  التصعيد  الهجوم إن »هذا 
ويهّدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البالد«، وكذلك أدانت الدول والسفارات األوروبية 
المهاجمين  إن  بالقول  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  صرح  حيث  اإلرهابي،  الهجوم 

مجموعة من المتطرفين ال بد من مالحقتهم ومعاقبتهم.
وقد دانت بعثة األمم المتحدة لدعم ليبيا الهجوم المسلح على الموانئ النفطية، مشيرة 

االقتصاد  يعرض  التصعيد  هذا  أن  إلى 
الهجوم  » ندين  البعثة  للخطر، وقالت  الليبي 
النوف  راس  في  النفط  تصدير  مينائي  على 
التصعيد  هذا  أن  إلى  مشيرة  والسدرة«، 
يعرض  النفطي  الهالل  منطقة  في  الخطير 
اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة 

واسعة النطاق في البالد.
وأشار البيان إلى أن »هذا التصعيد الخطير 
اقتصاد  يعرض  النفطي  الهالل  منطقة  في 
ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة واسعة 
إعادة  »يجب  بأن  مضيفة  البالد«،  في  النطاق 
األولوية  تبقى  وأن  فوري،  بشكل  الهدوء 

لوحدة ليبيا«.

ابراهيم الجضران
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انييس  الفرنسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  قالت 
فون دير مول إن الموارد النفطية لليبيا هى ملك للشعب 
الليبى ويتعين أن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية 

للنفط وأن يستفيد منها كل الليبيين.

إدانتها  عن  فرنسا  أعربت  كما 
شنته،  الذى  للهجوم  الشديدة 
الخميس، عناصر متطرفة فى منطقة الهالل 
البترولية  المنشآت  ضد  بليبيا  النفطى 
المدافعة  والقوات  النوف  ورأس  بسيدرا 
عنها. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
فى   - مول  دير  فون  انييس  الفرنسية 
ملك  هى  لليبيا  النفطية  الموارد  بأن   - بيان 
أن تظل تحت سلطة  الليبى ويتعين  للشعب 
المؤسسة الوطنية للنفط وأن يستفيد منها 

كل الليبيين.
على  مصرة  بالدها  إن  المتحدثة  وقالت 
أن يتم إيجاد حل سياسى دائم فى ليبيا عبر 
وتشريعية  ورئاسية  محلية  انتخابات  تنظيم 
تم االتفاق على جدولها الزمنى خالل مؤتمر 

سيخضعون  العملية  هذه  سيعرقلون  من  إلى  ذاته  الوقت  فى  مشيرة  مايو،   29 فى  باريس 
ليبيا غسان سالمة  إلى  األممى  المبعوت  لوساطة  الكامل  أكدت دعم بالدها  للمحاسبة. كما 
من أجل التوصل سريعا إلى حل شامل وتحقيق المصالحة الوطنية توحيد كل مؤسسات البالد 
تحت قيادة سلطة مدنية وقد قّدرت خسائر اإلنتاج النفطي بأكثر من 240 ألف برميل، كما تّم 

تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل إلى ميناء السدرة.
داعيا  كثب،  عن  الوضع  المعنية  وشركاتها  للنفط  الوطنّية  المؤسسة  إدارة  مجلس  ويتابع 
إلى مقاضاة كّل األفراد أو المجموعات السياسية التي تحاول االستيالء على المنشآت النفطّية 
الليبية، وفرض الحصار على عمليات اإلنتاج، واستخدام المؤسسة لتحقيق أهدافها. وأعلنت 
المؤسسة الوطنية للنفط حالة »القوة القاهرة« ووقف عملّيات شحن النفط الخام من كّل من 
2018. كما  14 يونيو  مينائي رأس النوف والسدرة، وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 
الميناءين، مّما  إبراهيم الجضران، بمهاجمة  تؤكد المؤسسة قيام مجموعة مسلحة، بقيادة 

أّدى إلى إغالقهما وإجالء جميع الموّظفين كتدبير وقائي.
دور قطري مفضوح

أجمع محللون ليبيون على وجود دور قطري مفضوح في الهجوم اإلرهابي على منطقة الهالل 
النفطي، فيما أّكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، علي القطراني، أن القوى الراعية 
لإلرهاب، وعلى رأسها قطر، تقف وراء الهجوم، مشيراً إلى أّن هذا التصعيد واألفعال اإلجرامية 
غير األخالقية تهدف إلى زيادة الصراع المسلح واالقتتال والفتنة، وإجهاض جهود الوحدة ما 
بين الليبيين وتدمير مقدراتهم وثرواتهم. وحّذر القطراني كل من تسّول له نفسه بالداخل 
المتمثلة في قوات  العسكرية  المؤسسة  أّن  البالد، موضحًا  المساس بأمن واستقرار  والخارج 

الجيش والمواطنين الشرفاء سيكونون لهم بالمرصاد على الدوام.
أصبح  ليبيا  في  العابث  القطري  الدور  إن  العبيدي،  جبريل  السياسي  المحلل  قال  بدوره، 
واضحًا للعيان، الفتًا إلى أّن الهجوم على الهالل النفطي تم التخطيط له بأوامر وأموال قطرية، 
الذي  الدوحة في تشاد،  أرديمي، رجل  تيمان  التشادي  والمتمرد  باإلرهابي  حيث دفعت قطر 
إشراك مرتزقته  إلى  الليبية،  األراضي  داخل  للتأجير تستخدمها قطر  ميليشيا تشادية  يقود 
في الهجوم. وأضاف العبيدي أّن العمليات تتم بتغطية من تنظيم اإلخوان ومشاركة فعّالة من 

الحسناوي،  أبوطلحة  بقيادة  القاعدة  تنظيم 
اإلخوان،  لتنظيم  تابعة  ميليشيا  أمراء  برفقة 
العام  للنائب  بمذكرات  المالحقون  منهم 
ومنهم  الجضران،  إبراهيم  مثل  الليبي، 
مثل  دولية  إرهاب  قضايا  في  مطلوبون 

إسماعيل الصالبي.
والباحث  السياسي  المحلل  أبرز  من جهته، 
على  الهجوم  أّن  العريبي،  محمود  األكاديمي 
هزيمة  بعد  المرة  هذه  جاء  النفطي  الهالل 

انييس فون دير مول
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ميليشيات  لها  تعرضت  نكراء 
وخسارتها  ليبيا،  شرق  في  التطّرف 
موطئ قدم كانت تراهن عليه في أي تسوية 
والتمويل  التخطيط  أّن  مبينًا  سياسية، 
تصريحات  وفق  الدوحة  من  تّم  للهجوم 
الجيش الوطني الليبي، ومباركة فتاوى ضالة 
الصحراء  في  والتنفيذ  المعزول،  المفتي  من 
من  مجموعة  تزويد  خالل  من  الليبية، 
ميليشيات  مع  المتحالفة  التطّرف  ميليشيات 
مع  والعتاد،  بالسالح  التشادية  المعارضة 
ودرنة  بنغازي  من  الفارين  اإلرهابيين  بقايا 
للنفط،  التحتية  البنية  لخوض معركة تدمير 
تحت قيادة تنظيم اإلخوان اإلرهابي لتعطيل 
عملية تسوية سياسية يكون فيها هؤالء خارج 
الميليشيات  أّن  العريبي  وأضاف  التسوية. 

المهاجمة تتشكل من ميليشيات »سرايا بنغازي« اإلرهابية التي تدين بالوالء للمفتي المعزول، 
وتشكلت من مجموعة من اإلرهابيين الذين طردوا من بنغازي، ودعمتهم قطر عبر ميليشيات 
من مصراتة، مردفًا: »هكذا تجّمع الهاربون والمطاريد لتجمعهم قطر عبر عمالئها في ليبيا 
من اإلخوان والمقاتلة والنفعيين، والغريب أن القوى الراعية اإلرهاب، وعلى رأسها قطر بيت 
نهض  إذا  ألنه  عثرته،  من  ينهض  أن  قبل  الليبي  الشعب  ثروة  تدمير  في  ترغب  اإلخوان، 

سيعاقب قطر شر عقاب، على ما اقترفته ضده من إجرام.
إلى ذلك، أّكد الكاتب الصحفي الليبي، محمد بعيو، أن معركة الهالل النفطي ليست حربًا بين 
الجيش الوطني والميليشيات الضالة العميلة، وال حربًا بين قبائل برقة، بل معركة وجود وبقاء 
لكل الليبيين. وأضاف بعيو: ليس السؤال كيف تمكن القرصان الجضران من احتالل منطقتي 
وميناءي السدرة ورأس النوف بهذه السهولة، وليس لماذا لم يتم منعه قبل الوصول، ال سّيما 
تتم على أرض صحراوية مكشوفة كانت مرصودة ومنظورة، واستعدادات  التي  أّن تحركاته 

عصاباته المدعومة من اإلخوان وقطر وذيولها في بعض المدن كانت معروفة ومكشوفة.
المتمثلة في صعوبة  النفطي  الهالل  العسكرية في منطقة  وأوضح بعيو أن نقطة الضعف 
أضرار  بإلحاق  المخاطرة  دون  المفتوحة  المناطق  حروب  أسلوب  وفق  عسكريًا،  عنها  الدفاع 
لها،  القوة  نقطة  ذاتها  هي  النفط،  وتصدير  بتخزين  المرتبطة  الحيوية  بمنشآتها  كبيرة 
المتمثلة في منع وتحريم تدمير تلك المنشآت التي تتشارك المصالح المرتبطة بها أطراف 
دولية، ولهذا فإن السيطرة العسكرية المطلقة على المنطقة ليست جائزة رابحة ومضمونة، 
بل مغامرة خطيرة نتائجها كارثية بالذات على الطرف المعتدي، الذي لن يستطيع أن يتخذها 
ورقة للتفاوض، خاصة أنه ال يملك وال يمثل مشروعًا سياسيًا واضحًا، وال يطرح رؤية وطنية 

يمكن تحقيق الحد األدنى من اإلجماع حولها.
و يالحظ مراقبون أن دول وعلى رأسها قطر بيت اإلخوان المسلمين، ترغب في تدمير ثروة 
ما  على  عقاب،  شر  قطر  سيعاقب  نهض  إذا  ألنه  عثرته،  من  ينهض  أن  قبل  الليبي  الشعب 
اقترفته ضده من أعمال إجرامية، عبر هذه السنين، فهذه الهجومات المتكررة على الهالل 

النفطي الهدف منها استيالء التنظيم الشرير 
اإلخوان المسلمين على مصادر قوت الشعب 
الليبي ليكون ضمن خزينة التنظيم الشرس، 
األقطار  كل  في  المال  بهذا  فساداً  ليعيث 
الذي  الهجوم  من  الغرض  هو  هذا  العربية. 
النفط،  صناعة  في  كبيرة  خسائر  في  تسبب 
للنفط.  الوطنية  المؤسسة  تقديرات  وفق 
تساعد  أن  بأمنها  المعنية  الدول  كل  فعلى 
هذه  دابر  قطع  أجل  من  الوطني،  الجيش 
المسلمون  اإلخوان  يقودها  التي  التنظيمات 

ويدعمونها بالمال والسالح واإلعالم.

علي  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن 
قطر،  رأسها  وعلى  لإلرهاب،  الراعية  القوى  أن  القطراني، 
واألفعال  التصعيد  هذا  أّن  إلى  مشيرًا  الهجوم،  وراء  تقف 
المسلح  الصراع  زيادة  إلى  تهدف  األخالقية  غير  اإلجرامية 

واالقتتال والفتنة.

بوبكر بعيرة
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،،
عبدالباسط غبارة

عشرات  بعد  ليبيا،  في  النفطي  الهالل  منطقة  في  الواجهة  إلى  االقتتال  مشهد  يعود  جديد  من 
المعارك التي شهدتها المنطقة. ومنذ سنوات مثلت المناطق التي تطفو على بحر من الذهب األسود 
منطقة  في  المتمثلة  الليبي،  االقتصاد  رئة  وباتت  المتنازعة.  الليبية  األطراف  أمام  الرئيسي  الهدف 

الهالل النفطي، وقودا للصراع المسلح وسببا في المشاكل التي تعيشها البالد. 

كرونولوجيا الصراع 

حول الهالل النفطي

ثروات ليبيا في مرمى الصراعات. .
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على  يقع  ليبي،  نفطي  حوض  هو  النفطي«،  »الهالل 
ساحل البحر األبيض المتوسط ممتدا على طول 205 كلم 
مناطق  أغنى  ويعتبر  غربا،  السدرة  إلى  شرقا  طبرق  من 
بين  المنطقة-الواقعة  هذه  تحتوي  حيث  بالنفط.  البالد 
مدينتْي سرت وبنغازي- على نسبة 80% من قطاع الطاقة 

الليبي.

و«الهالل النفطي«، هو حوض نفطي ليبي، يقع على ساحل البحر األبيض المتوسط ممتدا 
على طول 205 كلم من طبرق شرقا إلى السدرة غربا، ويعتبر أغنى مناطق البالد بالنفط. 
حيث تحتوي هذه المنطقة-الواقعة بين مدينتْي سرت وبنغازي- على نسبة %80 من قطاع 
الطاقة الليبي المقدر حجمه بأكثر من 45 مليار برميل نفط، و52 تريليون قدم مكعب من 
الغاز. ومن أكبر حقول النفط فيها »السرير« و«مسلة« و«النافورة« التي تنتج مجتمعة نحو 60% 

من إنتاج البالد النفطي، كما تقع فيها أكبر مجمعات تكريره وموانئ تصديره إلى العالم. 
ويعتبر الهالل النفطي، بؤرة الثروة الملتهبة في ليبيا، جراء المعارك التي شهدتها هذه 
التي  المسلحة  المليشيات  جانب  فإلي   .2011 العام  منذ  ثرواتها  علي  للسيطرة  المنطقة 
النفطية  الموانئ  على  سيطرتها  لتحكم  السلطة  وغياب  البالد  في  الدائرة  األزمة  استغلت 
وتعمل فيها على مكافحة الفساد، لم تكن التنظيمات اإلرهابية بعيدة عن الصراع الدائر في 
هذه المنطقة، فتنظيم »داعش«، وبعد أن استغل الفراغ السياسي في ليبيا ووجد له موطئ 
قدم في سرت، وجه أعينه نحو الهالل النفطي في محاولة لنهبه، أسوة بما فعل في العراق 

وسوريا. 
 وخالل السنوات التي أعقبت األزمة الليبية، لم تخب الحرب في منطقة الهالل النفطي إال 
لتستعر أكثر، ما أدى إلى خسائر كبيرة ساهمت فى تردى األوضاع االقتصادية في بلد تمثل 
العائدات النفطية العماد الرئيسي لالقتصاد. ونحاول هنا رصد أبرز المعارك التي شهدتها 

منطقة الهالل النفطي:
مسلحون  قام   :2013 تموز/يوليو  في 
الجضران  إبراهيم  بقيادة  انفصاليون 
الهالل  منطقة  موانئ  على  بالسيطرة 
النفطي. وقامت هذه المجموعات المسلحة 
بإغالق الموانئ مما حرم البالد من تصدير 
جميع  وفشلت  يومًيا،  برميل  ألف   600
لفتح  زيدان  علي  حكومة  مع  المفاوضات 

الموانئ. 
في مارس 2014: قام الحضران بمحاولة 
طرابلس،  حكومة  عن  بمعزل  النفط  لبيع 
حيث أرست ناقلة المورنينج جلوري في ميناء 
وبعد  النفط.  من  شحنة  وحملت  السدرة 
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خالل السنوات التي أعقبت األزمة الليبية، لم تخب الحرب 
في منطقة الهالل النفطي إال لتستعر أكثر، ما أدى إلى 
في  االقتصادية  األوضاع  تردى  فى  ساهمت  كبيرة  خسائر 

بلد تمثل العائدات النفطية العماد الرئيسي لالقتصاد.

فشل البحرية الليبية في القبض على 
الناقلة التي ترفع علم كوريا الشمالية 
واستولت  األمريكية  البحرية  تدخلت 
أيام من مغادرتها  بعد  قبالة قبرص  عليها 

ميناء السدرة. 
في 13 ديسمبر 2014: بدأت ميليشيات 
التي تضم مجموعات إسالمية،  ليبيا«  ب«فجر 
النفطي  الهالل  منطقة  على  هجماتها 
أطلقت  عملية  في  المنطقة  على  للسيطرة 
الحقول  لتحرير  الشروق  »عملية  عليها 
من  بتكليف  جاءت  إنها  قائلة  النفطية« 
»البرلمان  وهو  العام  الوطني  المؤتمر 

المنتهية واليته«. 
الحكومة  اعلنتت   :2015 فبراير   09 في 
شمال  في  النفطي«  »الهالل  المؤقتة  الليبية 
تردي  بسبب  »منكوبة«  منطقة  البالد،  شرق 
المواطنين  آالف  ونزوح  اإلنسانية  األوضاع 
إثر الهجمات التي تشنها بانتظام ميليشيات 

»فجر ليبيا«. 
2015: رفض الجضران  15 ديسمبر  في 
إلى  الوصول  لفشل  النفطية  الموانئ  فتح 
الحكومة  رئيس  وأعلن  الحكومة،  مع  اتفاق 
قبل  الوقت  من  مزيدا  الوساطة  جهود  منح 

اتخاذ خطوات أخرى إلنهاء األزمة. 
»داعش«هجوما  شن   :2016 يناير   4 في 
في  النفطي،  الهالل  منطقة  على  مفاجئا، 
في  ونجح  النوف،  ورأس  السدرة  ميناءي 
السيطرة على أجزاء منه قبل أن يضطر إلى 
استمرت  عنيفة  اشتباكات  بعد  االنسحاب 
المنشآت  حرس  جهاز  عناصر  مع  ساعات 

سالح  لطائرات  جوي  وبغطاء  محليين  وسكان  المجاورة  أجدابيا  منطقة  بأهالي  مدعومين 
الجو الليبي التي أغارت على مواقع المهاجمين انطالقًا من قاعدة مصراتة الجوية. 

في 5 يناير 2016: اندالع حريق في صهريج لتخزين النفط الخام إثر هجوم تنظيم داعش 
على ميناء السدر النفطي لليوم الثاني على التوالي، كما اندلعت النيران في منشأة نفطية 
أخرى بعد أن قصفت العناصر اإلرهابية ميناء رأس النوف، ويقع الميناءان على ُبعد أكثر من 

400 ميل شرقي العاصمة طرابلس. 
إثر  النوف  ورأس  السدرة  ميناءي  في  للنفط  خزانات  بأربعة  حرائق   :2016 يناير   6 في 

االشتباكات التي جرت بين مسلحي تنظيم »داعش« وحرس المنشآت النفطية. 
في  النيران  اشتعال   :2016 يناير   21 في 
جّراء  ليبي،  ميناء  في  للنفط  خزانات  ثالثة 
عقيلة  البرلمان  ورئيس  داعش،  من  هجوم 
واألمنية  العسكرية  للتعبئة  يدعو  صالح 
اإلرهابي  التنظيم  وتبنى  داعش.  لمواجهة 
النفط وتوعد بضرب  الهجوم على خزانات 
في  وظهر  كلها.  الليبية  النفط  موانئ 
شريط فيديو على موقع مقرب من التنظيم، 
تداولته وسائل اعالم عالمية، قيادي داعشي 
الرحمن  عبد  »أبو  لقب  نفسه  على  يطلق 
ورأس  السدرة  ميناء  »اليوم  يقول:  الليبي«، 
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النوف وغداً البريقة، وبعده ميناء طبرق )شرقا(، والسرير وجالو والكفرة )جنوبا(. 
 في 15 مارس 2016: شن مسلحون تابعون للتنظيم هجوما على محطة للكهرباء والماء 
 80 حوالي  مسافة  على  الهجوم  ووقع  ليبيا،  النفطي  الهالل  بمنطقة  رئيسي  نفطي  حقل 

كيلومترا من حقل السرير النفطي. 
في 29 يوليو/تموز 2016: شكل الجضران تحالًفا مع حكومة الوفاق وعقد صفقة مع رئيس 
بعثة األمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر. وسبب االتفاق الكثير من القلق لدى الليبيين، في 
الشرق والغرب على حد سواء. فبالنسبة إليهم، سعى الجضران إلى سرقة مواردهم الوطنية. 
المنشآت  حرس  جهاز  رئيس  مكافأة  الخطأ  من  »إنه  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وقال 
ثالث  من  أكثر  النفطية  الموانئ  إغالقه  على  الجضران  إبراهيم  الوسطى  بالمنطقة  النفطية 

سنوات.
أركان  المشير  بقيادة  المسلحة  الليبية  العربية  القوات  سيطرت   :2016 سبتمبر   11 في 
حرب خليفة حفتر على كامل منطقة الهالل النفطي في عملية عسكرية عرفت بالبرق الخاطف
في 18 سبتمبر 2016: اندلعت اشتباكات في منطقة الهالل النفطي بين القوات العربية 
سابق  وقت  في  أعلن  الذي  الجضران  إبراهيم  الهارب  يقودها  ومليشيات  المسلحة  الليبية 
والئه وتبعيته لحكومة الوفاق الوطني وعقد تحالفا مع مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي التي 

أعلن عن تأسيسها في يونيو 2016. 
بقيادة  الوطني  للجيش  تابعة  قوات  بين  اشتباكات   :2016 األول  كانون  7 ديسمبر/  في 
رتال  أن طائراته قصفت  الليبي  الجيش  وأعلن  بنغازي.  الدفاع عن  حفتر، وأخرى من سرايا 
50 سيارة وعربة مدرعة، وتمكنت قواته  حاول التقدم من موانئ النفط وأصابت أكثر من 

البرية الحقا من أسر 3 من قادة المليشيات 
واالستيالء على 32 آلية. 

في  الدفاع  وزارة  الليبي  الجيش  واتهم 
هذا  في  بالتورط  الوطني  الوفاق  حكومة 
عن  الدفاع  »سرايا  مع  باالشتراك  الهجوم 
فاشال  هجوما  شنت  قد  كانت  التي  بنغازي« 
على المنطقة في وقت سابق. بالمقابل، نفى 
الوفاق  لحكومة  التابع  الرئاسي  المجلس 
العسكري  »بالتصعيد  عالقة  أي  الوطني 
الذي وقع في منطقة الهالل النفطي«، مشيرا 
إلى أن »مناطق إنتاج وتصدير النفط ال يجب 

أن تكون ساحة للصراع«.
2017: شنت »سرايا الدفاع  3 مارس  في 
النفطية  المنشآت  وحرس  بنغازي«،  عن 

 
األزمة  استغلت  التي  المسلحة  المليشيات  جانب  إلي 
الدائرة في البالد وغياب السلطة لتحكم سيطرتها على 
الفساد،  مكافحة  على  فيها  وتعمل  النفطية  الموانئ 
لم تكن التنظيمات اإلرهابية بعيدة عن الصراع الدائر في 
هذه المنطقة، فتنظيم »داعش«، وبعد أن استغل الفراغ 
السياسي في ليبيا ووجد له موطئ قدم في سرت، وجه 
بما  أسوة  لنهبه،  محاولة  في  النفطي  الهالل  نحو  أعينه 

فعل في العراق وسوريا.
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الهجوم األخير لميليشيات الجضران والعصابات المتحالفة 
الليبية  المسلحة  القوات  فيه  تتجه  وقت  في  جاء  معه، 
إلي  وأدى  اإلرهاب،  من  درنة  مدينة  تحرير  معركة  لحسم 
المؤسسة  قدرتها  الليبي  النفط  انتاج  في  كبيرة  خسائر 
الوطنية للنفط بأكثر من 240 ألف برميل، ما يمثل نحو ربع 

صناعة النفط.

هجومًا مسلحا يعد الثالث على موانئ الهالل النفطي، وأعلنت سيطرتها على الموانئ. 
في 14 مارس 2017: أعلن الجيش الوطني الليبي عن بسط سيطرته الكاملة على الهالل 
وأكد  الجيش خلفية حفتر.  قائد  بتعليمات من  النطاق  واسعة  الليبي بعد هجمات  النفطي 
مدير مكتب إعالم القيادة العامة للجيش خليفة العبيدي أن القوات المسلحة سيطرت على 
المتحالفة مع  بنغازي«  الدفاع عن  الهزيمة بقوات »سرايا  الحاق  النفطي بعد  الهالل  موانئ 

تنظيم »القاعدة«. 
في 14 يونيو 2018: هجوم لقوات آمر حرس المنشآت النفطية السابق ابراهيم الجضران 
وتنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي المصنفة إرهابية، وعناصر من تنظيم القاعدة على مناطق 

الهالل النفطي جنوبي سرت. 
النفطية  الموانئ  الليبي معركة استرجاع  الوطني  الجيش  2018: استهل  17 يونيو  في 
القوات  عمليات  غرفة  وأعلنت  جوية  عسكرية  بعملية  الجضران،  إبراهيم  ميليشيات  من 
الجوية في المنطقة الوسطى ا«انطالق عملية جوية كبرى تهدف إلى استعادة منطقة الهالل 
والمعارضة  بنغازي  الدفاع عن  والمتحالفين معها من سرايا  الجضران  قوات  النفطي من 

التشادية«. 
الخزانين  لها على فقدان  بيان  للنفط، في  الوطنية  المؤسسة  أكدت   :2018 يونيو   18 في 
رقم 2 و12 في ميناء رأس النوف بعد الهجوم المسلح الذي نفذه المدعو إبراهيم الجضران 
والعصابات المتحالفة معه بمنطقة الهالل النفطي، ما أدى إلى انخفاض السعات التخزينية من 
950 ألف برميل الى 550 ألف برميل من النفط الخام. و طالبت ميليشيات الجضران باالنسحاب 
الفوري وغير المشروط والوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة وتقديم الدعم والعون 

لفرق إطفاء الحريق للوصول إلى الخزانات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الشعب الليبي. 
الجضران  لميليشيات  األخير  الهجوم 
والعصابات المتحالفة معه، جاء في وقت تتجه 
معركة  لحسم  الليبية  المسلحة  القوات  فيه 
إلي  وأدى  اإلرهاب،  من  درنة  مدينة  تحرير 
خسائر كبيرة في انتاج النفط الليبي قدرتها 
 240 من  بأكثر  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
النفط.  ألف برميل، ما يمثل نحو ربع صناعة 
تكبدها  أخرى  إلي  الخسائر  هذه  وتضاف 
الميليشيات  سيطرة  من  سنوات  جراء  ليبيا 
علي مقدرات الشعب الليبي والتي بلغت 180 
البنية  تضرر  عن  ناهيك  ليبي،  دينار  مليار 

التحتية وتدمير للمنشآت والخزانات.
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رامي التلغ

منذ اإلطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعا مستمرا، 
 200 نحو  إلى   2012 عام  يوميا  برميل  مليون   1.6 نحو  من  اليومي  اإلنتاج  معدالت  انخفضت  فقد 
ألف برميل عام 2014، ثم ارتفع إلى 350 ألف برميل في الشهور 

األولى من 2016.

هل يتحّول مصدر 
الثـروة الليبيــة

إلـى نقمـــــة

الهالل النفطي...

؟
،،
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الثورة  مصدر  هو  النفط 
والمصدر  ليبيا،  في  االقتصادية 
الرئيسي للدخل العام بنسبة %95، وتدير 
الليبية  »المؤسسة  النفطية  المنشآت  جميع 
النفطي  الهالل  منطقة  وتحتوي  للنفط«. 
وبنغازي-  سرت  مدينتْي  بين  -الواقعة 
الليبي  الطاقة  قطاع  من   80% نسبة  على 
برميل  مليار   45 من  بأكثر  حجمه  المقدر 
الغاز.  من  مكعب  قدم  تريليون  و52  نفط، 
»السرير«  فيها  النفط  حقول  أكبر  ومن 
و«مسلة« و«النافورة« التي تنتج مجتمعة نحو 
%60 من إنتاج البالد النفطي، كما تقع فيها 
أكبر مجمعات تكريره وموانئ تصديره إلى 
العالم. وتعتمد صناعة النفط الليبية -التي 
بدأ إنتاجها عام -1959 بدرجة كبيرة على 

تصدير الخام عبر البحر المتوسط.
الدول  منظمة  إلحصاءات  وطبقا 

المصدرة للنفط )أوبك(، فإن ليبيا -وهي أغنى دول قارة أفريقيا نفطيا- كانت أقل البلدان 
ق ميناءا راس النوف والسدرة في يناير/

ِ

األعضاء في المنظمة إنتاجا في عام 2015. وقد أغل
الدولة  النيران في خزاناتهما جراء هجمات تنظيم  2016، بعد أن اشتعلت  الثاني  كانون 
كبيرة  أضرار  ولحقت  النفطية،  المنطقة  على  السيطرة  إلى  الساعي  ليبيا(  )فرع  اإلسالمية 

بنسبة %48 من خزانات الوقود فيهما.
بعد  النفط،  2016 الستئناف تصدير  يوليو/تموز   29 يوم  ُفتحا مجددا  الميناءين  لكن 
التوصل التفاق بين حرس المنشآت النفطية وحكومة الوفاق الوطني. وأغلق الحرس موانئ 
الهالل النفطي أمام التصدير، للمطالبة بمستحقات مالية ألفراده عدة مرات منذ يوليو/

تموز 2013.
منشآت النفط والغاز في ليبيا كانت في السابق تحت رقابة دقيقة من نظام العقيد معمر 
القذافي، بما فيها منطقة الهالل النفطي، وتؤمنها قوة رمزية من حرس المنشآت النفطية. 
أيام  في  أنه  مصطفى،  الدين  عز  النفطية،  النوف  رأس  شركة  في  السابق  العامل  وأوضح 
القذافي لم يكن لحرس المنشآت النفطية أي تأثير عل هذه المنشآت الحيوية، ومهمتهم 
اعتداء  أي  نشهد  لم  »إذ  بداخلها  والعاملين  النفط  منشآت  على  الحفاظ  كانت  الوحيدة 
علينا من أي جهة«. وأضاف مصطفى، أن النزاع المسلح في الفترة الماضية »دمر المباني 
السكنية، وأحرق بعض خزانات النفط، وتسبب في توقف المواصالت لفترات طويلة ما دفع 

بأغلب العاملين إلى ترك وظائفهم«.
وترك مصطفى عمله منذ اندالع أحداث فبراير 2011 وتأزم الوضع أمنيا في المنشآت 
الشهري كان ممتازا، تركت عملي في منشآت رأس النوف  أن مرتبي  »رغم  النفطية. قائال 
فترة  في  آمنة  غير  كانت  الطريق  أن  إلى  إضافة  المناطق،  هذه  في  األمني  الوضع  بسبب 

استيالء داعش على مدينة سرت«.
ومنذ سيطرة القائد السابق في حرس المنشآت النفطية، إبراهيم جضران، على الهالل 
النفطي بدأ اإلغالق المتكرر المتعمد لموانئ تصدير النفط، مما تسبب في خسائر ضخمة 

الليبية  المؤسسة  بالمليارات. وأكدت  تقدر 
والنزاع  النفط،  منشآت  إغالق  أن  للنفط 
الحقول  بعض  حول  المستمر  المسلح 
مليار   130 من  أكثر  ليبيا  كلف  والموانئ 

دوالر منذ أواخر عام 2013.
الجبو،  وحيد  االقتصادي،  الخبير  واعتبر 
بأن »وقف تصدير النفط من مناطق الهالل 
الليبية  الدولة  عجز  إلى  يؤدي  قد  النفطي 
وخارجيا،  داخليا  المالية  التزاماتها  أداء  عن 

تحت  السابق  في  كانت  ليبيا  في  والغاز  النفط  منشآت 
فيها  بما  القذافي،  معمر  العقيد  نظام  من  دقيقة  رقابة 
حرس  من  رمزية  قوة  وتؤمنها  النفطي،  الهالل  منطقة 

المنشآت النفطية. 
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استكِمل  ليبيا،  في  الموانئ  أبرز  من  السدرة  ميناء  يعتبر 
180 كلم شرق سرت، ويعد  1962، ويبعد  بناء مرافقه عام 
أكبر ميناء لتصدير في ليبيا، إذ تزيد طاقته اإلنتاجية على 
400 ألف برميل يوميا، ويضم 19 خزانا بسعة نحو 6.2 ماليين 

برميل.

فترة«.  منذ  المتضرر  الليبي  لالقتصاد  شلال  ويسبب  عالميا،  النفط  أسعار  في  يؤثر  مما 
وأكد الجبو، أنه على حكومة الوفاق واألطراف الليبية التنسيق مع المجتمع الدولي لـ«تحييد 
االنتعاش  وأساس  الحياة  عصب  باعتبارها  والنزاع  الصراع  عن  النفطية  المنشآت  هذه 
االقتصادي«. وتحاول المؤسسة الليبية للنفط رفع القيمة التصديرية، إذ وصل اإلنتاج بداية 

العام الحالي إلى حوالي مليون برميل يوميا.
ل بناء مرافقه عام 1962، ويبعد 

ِ

يعتبر ميناء السدرة من أبرز الموانئ في ليبيا، استكم
على  اإلنتاجية  تزيد طاقته  إذ  ليبيا،  في  لتصدير  ميناء  أكبر  ويعد  كلم شرق سرت،   180
400 ألف برميل يوميا، ويضم 19 خزانا بسعة نحو 6.2 ماليين برميل، فضال عن ميناء راس 
النوف الذي استكمل بناء مرافقه عام 1964 ويبعد عن ميناء السدرة 23 كلم، ويأتي في 
المرتبة الثانية من حيث حجم التصدير، إذ تبلغ طاقته اإلنتاجية 220 ألف برميل يوميا، وبه 

13 صهريجا لتخزين النفط تبلغ سعتها 6.5 ماليين برميل.
على  أجدابيا  مدينة  في  ويقع   ،1968 عام  افتتح  الذي  الزويتينة  ميناء  أيضا  يوجد  كما 
سعة  وتقدر  يوميا،  برميل  ألف  مئة  اإلنتاجية  طاقته  وتبلغ  بنغازي،  غرب  كلم   180 مسافة 
صهاريج التخزين فيه بـ6.5 ماليين برميل، لكن عمليات تكرير النفط متوقفة فيه. إضافة 
إلى ميناء البريقة الذي أنشئ عام 1961 وكان أول ميناء لتصدير النفط الليبي، وهو اآلن 
ليس ميناء تصدير لكنه قريب من مصفاة تكرير تتبع لـ«شركة سرت للتنقيب عن النفط 
وزيادة  يوميا.  برميل  ألف   120 التكريرية  طاقتها  وتبلغ   1965 عام  أنشئت  التي  والغاز« 

أنشئ  الذي  الحريقة  ميناء  هناك  ذلك  عن 
قدرته  وتبلغ  طبرق،  مدينة  في   1964 عام 
اإلنتاجية نحو 110 آالف برميل يوميا، لكن 
بسبب  كبيرة  ليست  منه  التصدير  كميات 

مغادرة الشركات األجنبية.
الرئيسية  الموانئ  هذه  إلى  وإضافة 
هناك  النفطي؛  الهالل  منطقة  في  الواقعة 
البالد  إنتاج  ثلث  تنتج  أخرى  نفطية  حقول 
شرقي  جنوب  معظمها  ويقع  النفط  من 
العربي،  الخليج  لشركة  تابعة  وهي  البالد، 
في  الطاقية  للثروة  هام  خزان  أيضا  وهي 

البالد.
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منور مليتي

عسكرية  ورقة  إلى  الليبي  النفطي  الهالل  تحول  الماضية  الثماني  السنوات  خالل 
القوى المسلحة   الورقة االقتصادية، استثمرتها مختلف  إلى  وسياسية بامتياز، تضاف 
في أعقاب سقوط الراحل معمر القذافي العام 2011  لتعزيز نفوذها وفرض أجنداتها 
واستخدامها للرفع من أدائها التفاوضي في أعقاب اتفاق الصخيرات وبداية مسارات 
من  يمكن  ما  أكثر  لتوفير  الضغوط  شتى  خاللها  من  ومارست  السياسية،  التسوية 
حظوظ التموقع السياسي ضمن حكومة الوفاق الوطني أو للّي ذراعها وهو ما ينطبق 

خاصة على قوات الجيش التي يقودها المشير خليفة حفتر. 

الهالل النفطي الليبي

ورقــــة
عسكرية وسياسية

،،
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عسكرية  قوى  ثالث  الليبي  الشأن  في  الخبراء  يعد 
رئيسية تتصارع على الهالل النفطي أهمها سرايا الدفاع 
عن بنغازي التي تشكلت في أعقاب حرب شرسة شنها 
لتطهير  اإلرهابية  الجماعات  عل  حفتر  خليفة  المشير 

المدينة.

وتصنف سيطرة هذه القوة أو تلك على الهالل النفطي سيطرة على أهم مخزون اقتصادي 
ليبي ومن ثمة الهيمنة السياسية والعسكرية على الشأن العام وإدارته وتحريكه بناء على 
المسارين السياسي والعسكري  التالزم بين  إلى نوع من فرض  خلفيات تهدف باألساس 

في عملية التسوية.
حين نعود إلى المؤشرات المتعلقة بالهالل النفطي نكتشف مدى أهمية الذهب األسود 
سياسيا وعسكريا إذ تستأثر ليبيا بأربعة موانئ، أكبرها ميناء السدرة الواقع عل بعد 390 
وميناء  يوميا  برميل  ألف   400 اإلنتاجية  طاقته  وتبلغ  البالد  شرق  بنغازي  مدينة   من  كلم 
رأس النوف الذي يقع هو اآلخر على بعد 360 كلم من المدينة وتبلغ طاقته اإلنتاجية 220 
ألف برميل يوميا ثم ميناء الزويتينة الذي يقع في اجدابيا على بعد  130 كلم من المدينة 
وتبلغ طاقته اإلنتاجية نحو 100 ألف برميل وميناء  البريقة الذي يقع على بعد 250 كلم من 

المدينة وتصل طاقة إنتاجه إلى 120 ألف برميل يوميا.
400 ألف برميل من النفط يوميًا، والظهرة الذي يقع  إضافة إلى حقول آمال الذي ينتج 
جنوب غرب مدينة سرت ويوفر نحو 120 ألف برميل يوميًا، والفارغ الذي ينتج أكثر من 600 

ألف برميل وحقل زلطن الذي تقدر طاقة إنتاجه بنحو 40 برميل يوميا. 
الموانئ  غلق  نتيجة  دوالر  مليار  بـ70  تقدر  خسائر  ليبيا  تكبدت  المحاسبة  ديوان  وفق   

 2013 العامين  بين  الممتدة  الفترة  خالل 
و2015 وهي خسائر رأى فيه الخبراء ضربة 
موجعة لالقتصاد منذ بداية الصراع الذي 
السياسية والعسكرية  الدوافع  تتداخل فيه 
إنتاج  إن  الديوان  وقال  القبلية.  الدوافع  مع 
ألف   146 إلى   2013 في  تراجع  النفط  
2012 أي  1.5 مليون  برميل يوميا، مقابل  

بنسبة  تقدر بـ73 بالمئة. 
ثالث  الليبي  الشأن  في  الخبراء  ويعد 
قوى عسكرية رئيسية تتصارع على الهالل 
النفطي أولها سرايا الدفاع عن بنغازي وهي 
أعقاب حرب شرسة شنها  قوة تشكلت في 

حفتر
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يصنف العام 2015 عام تشكل القوى المتصارعة وبروزها 
الهالل  على  سيطرتها  السالح  بقوة  فرضت  كقوى 
بداية  العام  يصنف  كما  النفط،  حقول  وأهم  النفطي 
من  وزادت  هشة  أغلبها  في  كانت  التي  التحالفات  تغيير 

التوترات.

القوة  أنها  على  السرايا  وتصنف  المدينة  لتطهير  اإلرهابية  الجماعات  عل  حفتر  المشير 
العسكرية اإلرهابية التي تتكون من الجماعات اإلسالمية المسلحة.

من  الخارج  من  والتمويالت  السالح  من  إمدادات  تتلقى  كانت  التي  السرايا  وتمكنت 
ما  مع  وعسكري  عقائدي  تحالف  في   2014 العام  بنغازي  مدينة  على  سيطرتها  استعادة 

يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.
أجدابيا،  الحدودي  بالقاطع  يعرف  وما  النفطية  المنشآت  حرس  في  الثانية  القوة  وتثمل 
وهما وفق الخبراء فصيالن متحالفان متمركزان في مدينة اجدابيا وموانئ الهالل النفطي 
ويقودها الجضران وبشير أبو ظفيرة، وتهدف إلى استعادة دورها سواء في الموانئ النفطية 

أو في المدينة وتمثل العدو الشرس للمشير حفتر.
المشير  المشير  قوات  النفطي فهي  التي حاولت بسط سيطرتها على  الثالثة  القوة  أما 
حفتر  والتي تتكون من  ثالث كتائب هي كتيبة  302 أو ما تعرف بالجوارح ويقودها داوود 
عبدالحكيم  يقودها   التي   152 بسيط،  والكتيبة  محمد  ويقودها   101 وكتيبة  القابسي 
معزب، وإضافة إلى القوى الثالث كانت توجد قوة تتشكل من الجماعات اإلرهابية وتطلق 

على نفسها كتيبة التوحيد مرتبطة بما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية.
ويصنف العام 2015 عام تشكل القوى المتصارعة وبروزها كقوى فرضت بقوة السالح 
سيطرتها على الهالل النفطي وأهم حقول النفط، كما يصنف العام بداية تغيير التحالفات 

غير أنها تبدو تحالفات هشة لم تقد سوى إلى المزيد من التوترات.
بنغازي  عن  الدفاع  قادت سرايا   2016 أنه في شهر سبتمبر  هنا  أن نستحضر  ويمكن 
بالتعاون مع قوات حرس المنشآت النفطية التي يقودها إبراهيم الجضران الموالي لحكومة 
الوفاق الوطني، هجومًا مسلحا على موانئ الهالل النفطي في محاولة الستعادتها، إال أنها 

للجيش  تابعة  طائرات  من  بقصف  قوبلت 
الليبي.  وفي 7 ديسمبر 2016 أعلنت غرفة 
النفطية  والموانئ  الحقول  وتأمين  تحرير 
المشكلة بقرار وزير الدفاع بحكومة الوفاق 
إطالقها  البرغثي،  المهدي  العقيد  الوطني 
على  السيطرة  الستعادة  عسكرية  عملية 
من  و«تحريرها«   النفطي  الهالل  موانئ 
الدفاع  سرايا  مع  بالتعاون  الليبي،  الجيش 
عن بنغازي، إال أنه جرى استهداف عناصرها 
أخرى،  مرة  الجيش  طائرات  قبل  من 

وانسحابها إلى جنوب الهالل النفطي.

السراج
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لنفوذ  إدانتها  في  الدولية  القوى  تأخر  أن  مراقبون  يرى 
حفتر العسكري كان مدروسا دراسة دقيقة تؤشر على أنها 
تراهن عليه القتناعها بشراسة الرجل ومعاداته للجماعات 
اإلرهابية ودعما لنفوذه بما يرقى بالمسار العسكري إلى 

المسار السياسي.

مهما كانت المؤاخذات على حفتر ومواقفه تجاه حكومة 
من  فإنه  السياسية  للملفات  إدارتها  وكيفية  السراج 
اإلجحاف تجاهل دوره في محاربة إرهابيي الدولة وتفتيت 
خالياهم وهو ما ساعد كثيرا على تقديم خدمات سياسية 

لحكومة الوفاق الوطني.

المشير  سّرع  الفترة  تلك  في 
العسكرية  عملياته  من  حفتر 
القوى  بكل  الفتك  إلى  مسعى  في 
بدوافع  النفطي  الهالل  على  المسيطرة 
عسكرية بطبيعة الحال ولكن أيضا بدوافع 
أن  الحقا  األحداث  أثبتت  حيث  سياسية 
عسكرية  قوة  بناء  في  مستميت  الرجل 
وبقطع  الليبي  الجيش  في  ممثلة  شرعية 
النظر عن التقييمات نجح المشير في نحت 
المعادي  القوي  العسكري  القائد  صورة 
تنظيم  للجماعات اإلسالمية وفي مقدمتها 

الدولة وحتى تنظيم اإلخوان.
الجيش  قوات  أعلنت  مارس  من   14 وفي 
النفطية  الموانئ  على  السيطرة  استعادة 
بعد ما أعلنت عن هجوم بري وجوي وبحري 
بنغازي  عن  الدفاع  سرايا  قوات  وانسحبت 

وحرس المنشآت النفطية إلى منطقة الجفرة جنوب الهالل النفطي.
لم تتخذ القوى الدولية أي مبادرة بشأن الصراع على الهالل النفطي ولم تكن تصريحاتها 
تصب في خانة اتجاهات الرأي العام الليبي الذي كما أسلفنا إذ كان محل تركيزها على تدق 
النفط بقطع النظر عمن يسيطر على الهالل. غير أنه في أعقاب سيطرة حفتر على الموانئ 
وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا  حكومات  دانت  إذ  صمتها،  عن  الدولية  القوى  خرجت  النفطية 
وإسبانيا وبريطانيا والواليات المتحدة االعتداءات، ودعت الدول الغربية، في بيان مشترك 
أصدرته، كافة األطراف إلى وقف إطالق النار فوًرا واالمتناع عن أي أعمال قتالية أخرى وتجنب 

مختلف األفعال التخريبية التي تتسبب في إيقاع أضرار بالبنية التحتية للطاقة في ليبيا.
مدروسا  كان  العسكري  حفتر  لنفوذ  إدانتها  في  الدولية  القوى  تأخر  أن  مراقبون  ويرى 
دراسة دقيقة تؤشر على أنها تراهن عليه القتناعها بشراسته ومعاداته للجماعات اإلرهابية 
القوى  تلك  تعتبر  السياسي، حيث  المسار  إلى  العسكري  بالمسار  يرقى  بما  لنفوذه  ودعما 
أن نجاح عملية التسوية السياسية ال يمكن أن يتم دون حفتر وهو ما حصل مؤخرا خالل 

من  بمبادرة  والسراج  وبين  بينه  االتفاق 
الرئيس الفرنسي.

إليه لقاء باريس  وعلى الرغم مما توصل 
من بداية ترتيب البيت الداخلي والمراهنة 
عسكرية  قوة  يمثل  باعتباره  المشير  على 
لمسار  قويا  رافدا  تكون  أن  شأنها  من 
التسوية السياسية مع السراج، إاّل أن الخبراء 
عن  وضوح  بأكثر  كشف  االجتماع  أن  يرون 
ففي  النفطي.  الهالل  على  جديد  صراع 
يعمل  أن  السراج ضرورة  يرى  الذي  الوقت 
ينظر  السياسية،  السلطة  إمرة  تحت  حفتر 
أنه نجح في فرض  إذ  أبعد من ذلك  األخير 
نفسه كالعب أساسي ال فقط على المستوى 
المستوى  على  أيضا  وإنما  العسكري 

السياسي.
حفتر  على  المؤاخذات  كانت  ومهما 
ومواقفه تجاه حكومة السراج وكيفية إدارتها 
للملفات السياسية فإنه من اإلجحاف تجاهل 
وتفتيت  الدولة  إرهابيي  محاربة  في  دوره 
تقديم  على  كثيرا  ساعد  ما  وهو  خالياهم 

خدمات سياسية لحكومة الوفاق الوطني.

الجضران
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،،

الحبيب االسود

عندما نفذت جماعات اإلرهاب وعصابات المرتزقة هجوما على خليج السدرة في 14 يونيو 2018، 
كانت تدير حلقة جديدة من مسلسل الصراع على منطقة الهالل النفطي الليبي، وتسعى إلى السيطرة 
على مصدر الثروة، ضمن حرب متواصلة تتزعمها قوى داخلية وخارجية، وتسعى من خاللها إلى تحييد 
أهمية  من  يمثله  بما  وتصديرا  إنتاجا  النفط  ملف  عن  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الجيش  مؤسسة 
إستراتيجية في رسم مالمح مستقبل البالد التي تعاني من حالة تمزق منذ اإلطاحة بالنظام السابق في 
2011 نتيجة صراع اإلرادات بين مشروع الدولة، ومشروع المليشيات، وبين قيم الدولة المدنية ذات 

القرار الوطني المستقل ودوافع اإلسالم السياسي المرتهنة ألجندات إقليمية ودولية.

معركة بين العيدين
من أضحى 2016 إلى فطر 2018

،،
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منذ 2011 كانت منطقة الهالل النفطي محل تجاذب بين 
ومثار  وحزبية،  ومليشياوية  وقبلية  جهوية  مختلفة  أطراف 
اهتمام إقليمي ودولي بسبب موقعها الجوهري في واقع 
الصراع القائم في البالد، وكذلك بسبب أهميتها كمركز 
على  بها  المرتبطة  وللصناعات  النفطية  للثروة  أساسي 

الساحل الجنوبي للمتوسط.

جهوية  مختلفة  أطراف  بين  تجاذب  النفطي محل  الهالل  منطقة  كانت   2011 ومنذ 
وقبلية وميلشياوية وحزبية، ومثار اهتمام إقليمي ودولي بسبب موقعها الجوهري في واقع 
الصراع القائم في البالد، وكذلك بسبب أهميتها كمركز أساس للثروة النفطية وللصناعات 
المرتبطة بها على الساحل الجنوبي للمتوسط، وعلى مرمى حجر من القارة األوروبية التي 

تعتبر اكبر مستورد للنفط في العالم 
البرق   « كان  األضحى،  عيد  بمناسبة  االحتفال  من  ساعات  قبل   ،2016 سبتمبر   11 في 
الليبية حيث سيطرت قوات من الجيش الوطني على  الخاطف« يلمع من حول موانءي النفط 
مرافئ الزويتينة والسدرة والبريقة وراس النوف دون خسائر في األرواح أو العتاد، وبحسب 
مراقبين، فإن العملية التي بدأت للبعض مفاجئة، تم التخطيط لها جيدا على امتداد ثالثة 
قبيلة  وأعيان  الليبية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  بين  التام  التنسيق  خالل  من  اشهر 
المغاربة التي تبسط نفوذها االجتماعي على االقليم الذي تقع فيه منطقة الهالل النفطي، 
التي كانت تحت أمرة شخصية  النفطية  المنشئات  إليها أغلب عناصر جهاز حرس  وينتمي 
بضرورة  تعميما  إليهم  وجهت  حيث  الجضران،  ابراهيم  شخصية  وهي  للجدل  مثيرة 

االنضمام إلى الشرعية الممثلة في البرلمان 
في  الجيش  جانب  إلى  والوقوف  المنتخب، 
وعن  الليبيين،  قوت  مصدر  عن  دفاعه 
منذ  المستباحة  سلطتها  الدولة  استعادة 

خمسة اعوام مضت.
المغاربة  قبيلة  أن  إلى  المراقبون  وأشار 
للجضران،  اجتماعيا  غطاء  توفر  كانت  التي 
ثبوت  بعد  حرج  موقف  في  نفسها  وجدت 
عن  الدفاع  بسرايا  يسمى  ما  مع  تحالفه 
تنظيم  في  القيادي  يتزعمها  التي  بنغازي 
يالقاعدة زياد بلعم، في الهجوم على مناطق 
وشرق  جنوب  الجيش  لسيطرة  خاضعة 
 ،2016 يوليو  شهر  في  اجدابيا  مدينة 

حفتر والناظوري
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توفر  كانت  التي  المغاربة  قبيلة  أن  إلى  مراقبون  أشار 
حرج  موقف  في  نفسها  وجدت  للجضران،  اجتماعيا  غطاء 
بعد ثبوت تحالفه مع ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي 
بلعم،  زياد  القاعدة  تنظيم  في  القيادي  يتزعمها  التي 
في الهجوم على مناطق خاضعة لسيطرة الجيش جنوب 

وشرق مدينة اجدابيا في شهر يوليو 2016.

ومع  معها  مفاوضات  في  ودخوله  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  الجلس  إلى  انحيازه  في  وكذلك 
المنطقة  في  تمركز  نقطة  إلى  خاللها  من  تحّول  كوبلر  مارتن  السابق  األممي  المبعوث 

الوسطى تفصل بين الشرق والغرب بما يهدد بتقسيم البالد.
»البرق  عملية  تنفيذ  قرار  فإن  الليبية،  العسكرية  المؤسسة  داخل  من  مصادر  وبحسب 
المغاربة  قبيلة  قيادات  مع  مع  التوافق  ضمان  بعد  إال  نهائية  بصفة  يتخذ  لم  الخاطف« 
الدخول في صراع  األخضر، خشية  الضوء  والحصول منها على  األطيوش،  وزعيمها صالح 
المشير حفتر أكثر من اتصال مع  المنطقة، وقد أجرى  قبلي قد يزيد من تأزم الوضع في 
عنه  المنبثقة  المؤقتة  والحكومة  البرلمان  مقري  في  عمل  جلسات  انعقدت  كما  اإلطيوش، 

بهدف الوصول إلى لحظة الحسم في سرية تامة.
المسلحة  والقوات  للجيش  العام  القائد  حفتر  خليفة  المشير  أكد  صحفي،  تصريح  وفي 
ليبيا وحماية شعبها وصون مقدراته، وهو  الحفاظ على  الجيش مسؤول عن  »أن  المسلحة 
ما نقوم به منذ سنتين نخوض حرب شرسة في مواجهة الجماعات المسلحة وحققنا نتائج 
علينا  المفروض  والحظر  المسلحة،  الميلشيات  إلى  الُمقّدم  الكبير  الدعم  ظل  في  كبيرة 
لتحرير  األول،  المقام  في  وطني  بدافع  تحركنا  كان  أيضًا  هنا  ومن  السالح،  استيراد  بشأن 
العناصر  والبريقة والسدرة، من سيطرة  الزويتينة ورأس النوف  النفطي في  الهالل  موانئ 

المسلحة «، واصفًا عملية » البرق الخاطف«  بـ« 
الجراحية » التي كان ال بد منها لوقف نزيف 
ليبيا خالل السنوات  التي تكبدتها  الخسائر 
األخيرة، والتي وصلت إلى مليارات الدوالرات 
وتعهداتها،  بالتزاماتها  الوفاء  عدم  جّراء 
النفط تراجع  البالد من  انتاج  إلى أن  مشيراً 
الماضيين  العامين  خالل  جداً  كبير  بشكل 
ما جعل ليبيا تعجز معه ليبيا عن الوفاء بتلك 
االلتزامات، بعد سيطرة الجماعات المسلحة 
على منطقة الهالل النفطي، مشدداً على أن 
الكاملة  السيطرة  تحت  أضحت  المنطقة  

لقوات الجيش الوطني الليبي .
المنشآت  حرس  جهاز  آمر  وقد استلم 

الجيش الوطني الليبي



26 الخميس  ٢١  يونيو  ٢٠١٨             العدد: ٣٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

بإجالء  بادرت  أنها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أوضحت 
على  حفاظا  والسدرة،  النوف  رأس  ميناءي  من  موّظفيها 
المنطقة،  في  مسلّحة  اشتباكات  اندالع  إثر  سالمتهم 
ودعت إلى مقاضاة كّل األفراد أو المجموعات السياسية 

التي تحاول االستيالء على المنشآت النفطيّة الليبية.

مهامه  المقريف،  مفتاح  النفطية 
الهالل  موانئ  بتأمين  بها  المكلف 
من  عليها  السيطرة  بعد  النفطي 
قبل الجيش الليبي. وبعد ساعات من سيطرة 
والمنشئات  المرافئ  على  الليبي  الجيش 
صالح  عقيلة  المستشار  أصدر  النفطية، 
تعليماته  للجيش  األعلى  القائد  بصفته 
للمؤسسة  النفطي  الهالل  موانئ  بتسليم 
يتولى  أن  على  »الموحدة«،  للنفط  الوطنية 
التابع  النفطية  المنشآت  حرس  حمايتها 
العقيد مفتاح حسن  بقيادة  النواب  لمجلس 
2016 آمرا  المقريف الذي أعلن منذ ابريل 
بالمنطقة  النفطية  المنشآت  حرس  لجهاز 

الوسطى بديال إلبراهيم الجضران.
وكشفت عملية تحرير الموانئ والمنشئات 
في منطقة الهالل النفطي الليبي مرة أخرى 
عن  غربية  وعواصم  دولية  قوى  فشل  عن 
البالد،  في  الدائر  الصراع  طبيعة  فهم 

وعن التكهن بمجريات األحداث، حيث سارعت الواليات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها 
االوروبيين إلى ادانة عملية البرق الخاطف،  وقالت الدول الست في بيان مشترك ان »حكومات 
التي  الهجمات  تدين  المتحدة  والواليات  وبريطانيا  وإسبانيا  وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا 
النفطية في  والبريقة  والسدرة  وراس النوف  زويتينة  موانئ  االسبوع  نهاية  في  استهدفت 
ليبيا«، وأردفت: »ندعو كل القوات المسلحة الموجودة في الهالل النفطي لالنسحاب الفوري 

وغير المشروط«، 
كما أعرب الممثل الخاص لألمين العام ورئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا آنذاك 
مارتن كوبلر عن قلقه البالغ إزاء التحوالت التي شهدتها منطقة الهالل النفطي، داعيا إلى 
وقف فوري ألعمال القتال بالمنطقة، معتبرا إن ما سماها بالهجمات على الهالل النفطي، في 
اشارة إلى »البرق الخاطف«، تشكل تهديداً إضافيا على االستقرار ومن شأنها أن تؤدي إلى 
المزيد من االنقسام في البالد، فهي تضع المزيد من القيود على صادرات النفط وتضيف 
إلى معاناة الشعب « وفق تعبيره، وهو ما استنكرته الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، 
الفتة إلى أن مواقف كوبلر وبعض سفراء الدول الغربية قامت بتهويل ما حدث من استعادة 
الجيش ألهم موارد االقتصاد وإعادته تحت اإلدارة الشرعية في البالد، وفق بيان صادر عنها 
الدول  تخوفات  إن  حفتر،  خليفة  ركن  اللواء  الليبية،  المسلحة  للقوات  العام  القائد  وأكد 
الغربية بعد سيطرة الجيش على الموانئ النفطية بمنطقة الهالل النفطي، هي تخوفات في 
غير محلها، وقال أنه يتفهم التخوفات الغربية، مضيفا أنه تم توجيه دعوة للمؤسسة الوطنية 
للنفط الستالم تلك المنشآت، والبدء في استغالل وتصدير النفط، كما شدد رئيس مجلس 
النواب المستشار عقيلة صالح على ان ما قامت به القوات المسلحة  الليبية من سيطرتها 

المصدر  يعتبر  الذي  النفطي  الهالل  على 
على  بناء  جاء  الليبيين،  كل  لقوت  الرئيسي 
تفويض من المؤسسات الرسمية ومن كل 
ليبيا  انحاء  جميع  في  الليبي  الشعب  اطياف 
حقول  من  النفطية  المواقع  بتحرير  وذلك 
وموانئ من محتلي ومعرقلي تصدير النفط 
الليبي، الذي اثر سلبا على حياة المواطنيين 
جميع  في  للعيان  واضح  وهو  ليبيان  في 

المجاالت، بحسب قوله 
وأثارت انتصارات الجيش الليبي في منطقة 
أغلب  في  التفاؤل  من  حالة  النفطي  الهالل 
المناطق الليبية، جنوبا وشماال وشرقا وغربا، 

مصطفى صنع الله  رٔييس المٔوسسة 
الوطنية للنفط
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زعم قائد الهجوم إبراهيم الجضران إن قواته مشكلة من 
المغاربة،  قبيلة  وأبناء  النفطية،  المنشآت  حرس  أبناء 
وقبائل التبو، إضافة إلى باقي مكونات الهالل النفطي، 
وأبناء  المغاربة  قبيلة  أبناء  عن  الظلم  رفع  هدفها  وإن 

حرس المنشآت، وإنهم يرفضون اإلرهاب والتطرف

وخرجت عشرات المسيرات المرحبة 
بهذا الحدث تحت شعار موحد وهو 
قبائل  وأصدرت   ،» سيادتنا  ندعم   «
فيه  نددت  بيانا  الشرقية(  )المنطقة  برقة 
للجيش  الغربية  الدول  بعض  بJ»دعوات 
الهالل  من  باالنسحاب  الليبي  الوطني 
النفطي بعد تحريره من ميليشيات متطرفة 
كانت تتاجر به وتهيمن عليه « وفق تعبيرها، 
مشيرة إلى »أن الجيش الوطني الليبي أعلن 
ميليشيات  من  الموانئ  لهذه  تحريره  فور 
؛  بعينها  أجندات  لخدمة  مستخدمة  كانت 
الستالم  للنفط  الوطنية  المؤسسة  دعوة 
حقوق  واحترام  وإدارتها،  المرافق  هذه 

وعقود المستوردين«.
المجتمع  كان  »إذا  أنه  البيان  في  وجاء 
االقتصاد  استقرار  علي  حريص  الدولي 
هذا  فإن  ؛  احتكار  أو  ابتزاز  دون  العالمي، 
به  والتقيد  عنه  اإلعالن  تم  وقد  مكفول 

واحترامه« وأضاف : »إننا نستنتج من هذا التطور ؛ أن أصحاب هذا البيان، يريدون أن يكون 
ـ لتحل  ـ ثبت اتصال وتعاون جهات دولية معها  نفط ليبيا وثروتها تحت ميليشيات بعينها 
»تدخل  الغربية  الدول  موقف  أن  الفعلية«معتبرا  الحقوق  وأصحاب  الشرعية،  الجهات  محل 
سافر، في شؤون الوطن الداخلية، وإشارة واضحة إلي وجود نوايا مبيتة كانت ومازالت وراء 

أزمة بالدنا ؛ بالتعاون مع عمالء ومجندين لتحقيقها وفرضها«.
بيانا  الجنوبية(  )المنطقة  بإقليم فزان  ليبيا  الوطنية لمشائخ وأعيان  الهيئة  كما أصدرت 
لها،  التابعة  واألجهزة  الليبي  النواب  مجلس  في  ممثلة  للشرعية  الكامل  دعمها  فيه  أكدت 
استعادتها  بعد  انتصاراتها  عن  التخلي  عدم  إلى  اياها  داعية  الليبية  المسلحة  وللقوات 

للموانئ النفطية.
الموانئ  الغربية عن دعمها ومساندتها لتحرير  المنطقة  كما عبرت قبائل ومدن وقرى 
والمنشئات النفطية من قبل الجيش الليبي، وقال تحالف القوى الوطنية أن إدانة بعض الدول 
والقوى الخارجية سيطرة القوات المسلحة على الموانئ، النفطية ومطالبته باالنسحاب أمر 
أحرقت  عندما  ساكنا  تحرك  لم  األطراف   تلك  أن  خصوصا  المقاييس،  بكل  ومدان  غريب 
أسمته عملية  ما  ونفذت  النفط  وخزانات  الشرعية مطار طرابلس  الخارجة عن  المليشيات 
الشروق التي ترتب عليها أضرار كبيرة للبنية التحتية لقطاع النفط، معتبرا إن هذا السلوك 

يعكس انحيازا واضحا لطرف محدد في النزاع، ويترجم ازدواجية المعايير في أبشع صورها.
معمر  الراحل  الزعيم  نظام  بأنصار  المرتبطة  الليبية،  الشعبية  الوطنية  الحركة  وقالت 
لتخليص  الليبية  المسلحة  القوات  تحققها  التي  االنتصارات  تتابع  و»وهي  أنها  القذافي، 
البالد من المنظمات االرهابية، والعصابات االجرامية، تهنئ الجيش الوطني بتحرير الحقول 
دعمها  الحركة  وتجدد  بها،  تعبث  كانت  التي  المجرمة  العصابات  من  النفطية  والموانئ 

كمؤسسة  الليبية،  المسلحة   القوات  لجهود 
وطنية جامعة، في استعادة ليبيا دولة موحدة 
السياسي، وتدعو  قرارها  آمنة ومستقلة في 
الليبية،  العربية  المسلحة  القوات  أفراد  كل 
االلتحاق  ضرورة  إلى  وجنود،  ضباط  من 
العسكرية للمشاركة في  الفوري بوحداتهم 
والعبث  الفوضى  براثن  من  ليبيا  استعادة 
باسم  هذا  يتم  وأن  االجنبي،  والتدخل 
الوطن، ومن أجل الوطن، بعيداً عن النعرات 
وفتنة  واالنتقام،  الثأر  ودعوات  الجهوية، 
والوحدة  السيادة  في  والتفريط  التقسيم 

الجضران يوم كان  مسيطرا على 
الهالل النفطي
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الليبية حالة من األخذ والرد في مواجهة  عرفت العاصمة 
التحول الكبير الذي احدثه الجيش بتحريرها منطقة الهالل 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  اعتبر  فقد  النفطي، 
بعد  حاسم«،  »منعطف  في  بالده  إن  السراج،  فايز  الوفاق 
الهجوم على الموانئ النفطية، وإن مستقبل البالد كأمة 

موحدة أصبح في خطر.

الترابية الكاملة ألرض الوطن« 
كما أشادت جبهة النضال الوطني 
التي يتزعمها عدد من رموز النظام 
الوطني  الجيش  قوات  بسيطرة  السابق، 
واسترجاعها  النفطية  الموانئ  على  الليبي 
من قبضة الميليشيات المسلحة التي كانت 
وصفها،  حد  على  الليبيين.  بقوت  تستأثر 
للوفاق  مجال  ال  إنه  لها،  بيان  في  وقال 
على  السيطرة  تتم  أن  قبل  للمصالحة  وال 
داعية  سالحها،  وانتزاع  المسلحة  الجماعات 
الليبية  القوات  الليبي لاللتفاف حول  الشعب 
لقوات  الكامل  دعمها  ومجددة  المسلحة 
الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة 

حفتر في حربها على اإلرهاب.
األخذ  من  حالة  الليبية  العاصمة  وعرفت 
والرد في مواجهة التحول الكبير الذي احدثه 
النفطي،  الهالل  منطقة  بتحريرها  الجيش 
فقد اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق فايز السراج، إن بالده في »منعطف حاسم«، بعد الهجوم على الموانئ النفطية، وإن 
مستقبل البالد كأمة موحدة أصبح في خطر.

ودعا السراج »جميع األطراف« إلى وقف األعمال االستفزازية، والجلوس فورا لمناقشة آلية 
ليبيا،  »لست مستعدا لحكم جزء واحد من  النزاع« وأضاف:  األزمة، وإنهاء  تخرجنا من هذه 
الرئاسي حول عملية  المجلس  وال لشن حرب على جزء آخر«. وأثارت بيانات لبعض أعضاء 
نفسه،  الرئاسي  المجلس  داخل  واسعة حتى  فعل  ردود  النفطي،  الهالل  الجيش في منطقة 
حيث صدر في البدء بيان باسم المجلس دعا القوات الموالية لحكومة الوفاق إلى التقدم نحو 
الموانئ النفطية واستعادتها من قبضة الجيش، فيما وعد بيان آخر نسب للرئاسي بمعاقبة 

المسؤولين عن العملية، واصفا إياهم بالمعتدين.
وبحسب مراقبين، فإن موقف المجلس الرئاسي عرف هدوءا واضحا بعد زيارة أداها فائز 
للجيش  أكثر عداء  الحصول على موقف غربي  القاهرة، وكذلك بعد فشله في  إلى  السراج 
الوطني، وعلى موقف من مجلس األمن يتيح التدخل ضد القوات المسلحة الليبية في الهالل 
النفطي في ظل تشدد كل من روسيا والصين الرافضتين الي تدخل عسكري خارجي جديد 

في الشأن الليبي 
إلى  موبلر  آنذاك مارتن  األممي  المبعوث  زيارة  بعد  آخر،  بعدا  اتخذ  الوضع  أن  كما 
مصراتة لتعبئة ميلشياتها والدفع بها نحو مواجهة الجيش الليبي في الهالل النفطي وهو 
ما قوبل بالرفض من قبل القيادات العسكرية في المدينة، وخاصة في ميلشيات المحجوب 
لن  أنها  كوبلر  أبلغت  مصراتة  داخل  من  قيادات  فأن  مطلعة  مصادر  وبحسب  والحلبوص، 
تدخل في اي حرب جديدة ضد اي طرف كان وخاصة الجيش الليبي، وانها مكتفية بما قامت 

به قوات البينان المرصوص في حربها ضد 
ما  سرت،  بمدينة  االرهابي  داعش  تنظيم 
الضحايا  من  كبير  عدد  سقوط  في  تسبب 
والمصابين إلى درجة انه بات بين كل بيت 

وبيت في المدينة صوان عزاء 
وفي 15 مارس 2017 أعلن الجيش الليبي 
تحرير منطقة الهالل النفطي، وتسّلم اليوم 
العربية  المسلحة  لـ«القوات  العام  القائد 
تحرير  إعالن  حفتر،  خليفة  المشير  الليبية«، 
العقيد أحمد سالم، آمر غرفة  المنطقة من 
وأعلن  المواجهات.  تولت  التي  العمليات 
به  المعترف  النواب،  مجلس  رئيس  بدوره 

صالح األطيوش  زعيم قبيلة المغاربة 
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بإجالء  بادرت  أنها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أوضحت 
موّظفيها من مينائي رأس النوف والسدرة، وذلك حفاظا 
على سالمتهم إثر اندالع اشتباكات مسلّحة في المنطقة، 
ودعت إلى مقاضاة كّل األفراد أو المجموعات السياسية 

التي تحاول االستيالء على المنشآت النفطيّة الليبية.

دوليا، عقيلة صالح، استعادة الجيش 
موانئ  المجلس  يدعمه  الذي 
بيان  في  مباركا  النفطي،  الهالل 
والشباب  المسلحة  القوات  »انتصارات  له 
النوف  راس  ميناءي  بتحرير  المساند 

والسدرة من براثن اإلرهابيين«.
وفي 14 يونيو 2018، وبينما كانت أنظار 
الليبيين تتجه إلى مدينة درنة )شمال شرق( 
عن  لإلعالن  الوطني  الجيش  يستعد  حيث 
العصابات  من  وضواحيها  المدينة  تحرير 
القاعدة،  تنظيم  المرتبطة  اإلرهابية 
الخارجة  الميلشيات  من  مجموعة  هاجمت 
عن القانون بقيادة المالحق من قبل القضاء 
الليبي إبراهيم الجضران آمر ما كان يسمى 
الهالل  منطقة  النفطية،  المنشئات  بحرس 
النفطي، وشاركت في الهجوم عناصر تابعة 
بنغازي”  عن  الدفاع  بـ”سرايا  يسمى  لما 
ومن مجالس شورى المجاهدين في بنغازي 

واجدابيا ودرنة، إضافة عناصر إرهابية فّرت من الجنوب، وبعض المسلحين التابعين لجماعة 
من  مرتزقة  إلى  إضافة  للبالد،  الغربي  الساحل  مدن  بعض  في  القاعدة  وتنظيم  اإلخوان 
أرديمي  تيمان  إلمرة  والخاضعين  الليبية،  باألراضي  المتحصنين  التشاديين  المتمردين 

المقيم في الدوح. 
ورعاتها  الليبية  اإلرهابية  للجماعات  األخير  الرهان  يعتبر  الهجوم  أن  المحللون  ويرى 
اإلقليميين والدوليين، بعد نجاحات الجيش في مدينة درنة، وإقترابه من اإلعالن عن تطهير 
االسالم  قوى  أن  إلى  مشيرين  واإلخوان،  القاعدة  عصابات  من  الشرقية  المنطقة  كامل 
وإمتالكه  والوسط،  الشرق  الوضع في  المسلحة على  القوات  لم تستسغ سيطرة  السياسي 
بث  بمحاوالت  األوراق  خلط  رعادة  على  عملت  لذلك  والجنوب،  الغرب  في  عسكرية  قاعدة 
الفوضى في الهالل النفطي -الواقعة بين مدينتي سرت وبنغازي- وتحتوي على نسبة 80% 
من قطاع الطاقة الليبي المقدر حجمه بأكثر من 45 مليار برميل نفط، و52 تريليون قدم 
مكعب من الغاز. ومن أكبر حقول النفط فيها »السرير« و«مسلة« و«النافورة« التي تنتج مجتمعة 
نحو %60 من إنتاج البالد النفطي، كما تقع فيها أكبر مجمعات تكريره وموانئ تصديره إلى 

العالم
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها بادرت بإجالء موّظفيها من مينائي رأس النوف 
والسدرة، وذلك حفاظا على سالمتهم إثر اندالع اشتباكات مسّلحة في المنطقة، ودعت إلى 
النفطّية  المنشآت  على  االستيالء  تحاول  التي  السياسية  المجموعات  أو  األفراد  كّل  مقاضاة 

الليبية، وفرض الحصار على عمليات اإلنتاج، واستخدام المؤسسة لتحقيق أهدافها.
وأعلنت المؤسسة حالة »القوة القاهرة« ووقف عملّيات شحن النفط الخام من كّل من مينائي 
رأس النوف والسدرة، وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018، مؤكدة قيام 

مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران، 
إغالقهما  إلى  أّدى  مّما  المينائين،  بمهاجمة 

وإجالء جميع الموّظفين كتدبير وقائي.
الليبية  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وبّين 
للنفط، مصطفى صنع الله، أن حجم الدمار 
وشركة  النوف  رأس  شركة  خزانات  في 
إلى  مشيراً  جدا،  كبير  النفطيتان  الهروج 
الخزانات  تلك  تنتهي  أن  احتماال  هناك  أن 

بالكامل.
 وقال صنع الله أن »حجم الدمار كبير جدا 
شركة  خزانات  تنتهي  أن  احتمال  وهناك 

العقيد أحمد المسماري المتحدث بٕاسم 
الجيش الليبي
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أبرزها  من  عدة  وعواصم  المتحدة  األمم  بعثة  نددت 
واشنطن وباريس بالهجوم على منطقة الهالل النفطي، 
تم  الخميس  حدث  ما  أن  ليبيون  ومحللون  مسؤولون  أكد 
التخطيط له من قبل أجهزة مخابرات خارجية بالتنسيق مع 

قوى اإلسالم السياسي، وبعض أمراء الحرب

رأس النوف وشركة الهروج بالكامل« مضيفًا أن »هناك كارثة بيئية كبيرة جدا وهناك سحب 
والعصابات  الجضران  إبراهيم  طالبنا  لذلك  الخام،  احتراق  نتيجة  المنطقة  تغطي  سوداء 

المتحالفة معه باالنسحاب فورا من مواقع العمليات النفطية دون قيد أو شرط«.
وقفل  وعصاباته  المجرم  هذا  جاء  أن  إلى  طبيعي  بشكل  تسير  العمليات  »كانت  وتابع 
أن  موضحًا  البحر«  لعرض  الناقالت  وهروب  اإلنتاج  توقف  في  وتسبب  أخرى  مرة  الموانئ 
سيطرة  تحت  وقعت  التي  الموانئ  على  القاهرة  للقوة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  »إعالن 

العصابات المارقة هو لحماية المؤسسة قانونيا وإعفائها من اي التزامات مع شركائها«.
وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى أن الحرائق في خزاني نفط في ميناء رأس 

النوف أسفرت عن انخفاض سعة التخزين هناك من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل.
وتخزين  الستقبال  تشغيلها  يتم  كان  التي  الخزانات  عدد  بأن  المؤسسة،«علما  وتابعت 
النفط الخام كانت  5 قبل الهجوم الغادر الذي تسبب في احتراق الخزان رقم 2 صباح االحد 
الموافق 17 يونيو 2018 و الذي قد يؤدي إلى تسرب وانتشار النيران ووصول الحريق إلى 

الخزانات ارقام 1 و3 و6، والتي بفقدانها سيتوقف ميناء راس النوف كليا عن التصدير«.
وأوضحت أن هذه الهجمات الغادرة ستؤدى إلى خسائر تقدر بمئات الماليين من الدوالرات 
إلعادة البناء وخسائر بعشرات المليارات كفرص بيعية ضائعة، وستستغرق عملية إعادة بناء 

الخزانات سنوات عديدة خصوصًا في هذه الظروف.
وبينما نددت بعثة األمم المتحدة وعواصم عدة من أبرزها واشنطن وباريس بالهجوم 
كان  الخميس  حدث  ما  أن  ليبيون  ومحللون  مسؤولون  أكد  النفطي،  الهالل  منطقة  على 
قد تم التخطيط له من قبل أجهزة مخابرات خارجية بالتنسيق مع قوى اإلسالم السياسي، 
مقدمتهم  وفي  الليبي،  الشعب  بمقدرات  التالعب  استسهلوا  ممن  الحرب  أمراء  وبعض 

إبراهيم الجضران الذي يقدر المراقبون ثروته ب200 مليون دوالر أمريكي، 
»الهجوم  أن  إلى  ليبية  مصادر  وأشارت 
إجتماعات  خالل  البالد  خارج  له  اإلعداد  تم 
تابعة  وإقليمية  ليبية  عناصر  ضمت 
وبعض  القاعدة،  وتنظيم  اإلخوان،  لجماعة 
يعلنون  ممن  البالد  غرب  في  المسؤولين 
إلى  مشيرين   » الوطني  للجيش  عداءهم 
السيطرة  محاوالت  وراء  من  الهدف  أن   «
البساط  سحب  هو  النفطي  الهالل  على 
وسط  في  الوطني  الجيش  أقدام  تحت  من 
الكبرى في  البالد، خصوصا بعد إنتصاراته 
المنطقة الشرقية والتي تم تتويجها بضرب 

مرتزقة تشاديون في قبضة 
الجيش الليبي
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أزعجت  الليبي  الجيش  انتصارات  أن  مصادر  ــدت  أك
اإلخوان،  وجماعات  وتركيا،  قطر  وخاصة  إقليمية  أطراف 
صراحة  أعلنت  التي  القانون  عن  الخارجة  والميلشيات 
الفرنسية  والمبادرة  السياسي  الحل  لمشروع  رفضها 
من  العاشر  في  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  بتنظيم 

ديسمبر القادم .

أطراف  أزعجت  الليبي  الجيش  انتصارات  أن  المصادر  وتابعت    » درنة  في  اإلرهاب 
القانون  عن  الخارجة  والميلشيات  اإلخوان،  وجماعات  وتركيا،  قطر  وخاصة  إقليمية 
بتنظيم  الفرنسية  والمبادرة  السياسي  الحل  لمشروع  رفضها  صراحة  أعلنت  التي 

انتخابات رئاسية وتشريعية في العاشر من ديسمبر القادم .
واعتبرت حركة شباب من مصراتة أن  الهجوم اإلرهابي على الهالل النفطي جاء تنفيذا 
ألجندات خارجية من قوى دولية و إقليمية تحاول العبث باستمرار من خالل دعمها لإلرهاب 
وتفتيت الكيان الوطني وتعميق الشرخ في النسيج االجتماعى وذلك في الوقت الذي يستمر 
فيه الليبيون بكل صالبة في معركتهم الوطنية الجتثاث اإلرهاب و مقاومة الفوضى و الفساد.

تحالف عصابات اإلرهاب واإلجرام

أكد مندوب ليبيا السابق لدى االمم المتحدة ابراهيم الدباشي أن المعركة التي يخوضها 
فاصلة  معركة  هي  النفطية  الموانئ  في  واإلجرام  االرهاب  عصابات  تحالف  ضد  الجيش 
القانون وشريعة  بين  الجيش هي معركة  أن معركة  والباطل، مؤكدا  الحق  بين  ومصيرية 
بمصيره  العابثين  ومصلحة  الوطن  مصلحة  وبين  الصبيانية  والنزوات  والعقل  الغاب 

ومستقبله ومقدرات شعبة وكذلك بين الصادقين والسفهاء والمنافقين.
وقال الدباشي أن مثل هذه المعركة يجب أن تكون معركة الشعب الليبي كله والمجتمع 
التهديدات  فيها  تنتهي  والسالم  االمن  من  جديدة  لمرحلة  تؤسس  ألنها  كافة،  الدولي 
ام  عاجاًل  تجري  ان  المعركة  لهذه  البد  ”كان  وأضاف:   . منها  وانطالقًا  ليبيا  داخل  االمنية 

اجاًل، ويبدو ان هذه العصابات التي تتحرك 
في وسط البالد وجنوبها قد اغراها انشغال 
فعجلت  مثيالتها  من  درنة  بتحرير  الجيش 
جيشنا  ان  في  نشك  ال  التي  بالمعركة، 
سيكسبها وأنها ستؤرخ لنهاية ماحقة لهذه 
كل  معركة  ”المعركة  أن  متابعا  العصابات” 
ألن  والجنوب  والغرب  الشرق  في  الليبيين 
وإرهابيون  مجرمون  شرارتها  اوقد  من 
ليبيون وأجانب يهدفون إلى حرمان الشعب 
على كل  والقضاء  الوحيد  من مصدر دخله 
امل له في االستقرار واالزدهار ومن ثم من 
واجب كل الليبيين ان يقفوا داعمين للجيش 
على  الدولي  المجتمع  ويحثوا  الوسائل  بكل 

ان يكون جاداً ويمكنه من اقتناء السالح المناسب لمكافحة االرهاب واالجرام وبسط االمن 
في كل ربوع ليبيا ” .

واشار الدباشي إلى ان المعركة ايضًا هي معركة المجتمع الدولي وخاصة تلك الدول التي 
اعلنت مكافحتها لالرهاب، وتسعى إلى منع وصوله إلى اراضيها، ومن ثم من واجبها ان ترفع 
االمن  االرهاب وبسط  لمكافحة  المساعدة  له كل  الليبي وتقدم  الجيش  السالح على  حظر 

على كل االراضي الليبية.
وأكد ان قرارات مجلس االمن تنص بكل وضوح على حث الدول على مساعدة ليبيا في 
مكافحة االرهاب وبسط االمن، مضيفًا بأنه قد تأكد للجميع ان الجيش الليبي بقيادة المشير 
للقانون،  البالد وتخضع  االرهاب وتحمي موارد  تحارب  التي  الوحيدة  القوة  خليفه حفتر هو 

ولديها هيكل قيادة واضح يمكن للجنة العقوبات التابعة لمجلس االمن ان تتعامل معه. 
 كما أعربت الحركة الوطنية الشعبية الليبية التي تضم عدداً من قيادات النظام السابق 
عن إدانتها لهجوم قوات جضران والمتحالفين معها من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع 
على منطقة الهالل النفطي، وقالت في بيان، ان الهجوم نفذته عصابات اجرامية على الحقول 
والموانئ النفطية معتبرة الهجوم تشويشًا على انتصارات قوات بالجيش على اإلرهاب في 
درنة. وأشارت الحركة إلى ان احد أهداف هذه العملية اإلرهابية هو تخريب وتدمير مقدرات 
إلى  االنتباه  إلى  االجتماعية  وفعالياته  بقبائله  الشعب  داعية  معاناته  لزيادة  الليبي  الشعب 
هذا الفصل الجديد من المؤامرة، وفقًا لنص البيان، الذي اختتمته بالتشديد على اهمية 
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 2018 للعام  الفطر  وعيد   2016 للعام  األضحى  عيد  بين 
استمر التخطيط في الزوايا المظلمة الستعادة السيطرة 
التي  المرتزقة  ميلشيات  قبل  من  النفطي  الهالل  على 

تبدو أقرب إلى مشروع اإلخوان.

دعم القوات المسلحة وكافة االجهزة 
للجماعات  تصديها  في  األمنية 
بمختلف  اإلجرامية  والعصابات  اإلرهابية 

أشكالها ومسمياتها، وفقًا لنص البيان .
إبراهيم  الهجوم  قائد  وبينما زعم 
أبناء  من  مشكلة  قواته  إن  الجضران 
قبيلة  وأبناء  النفطية،  المنشآت  حرس 
باقي  إلى  إضافة  التبو،  وقبائل  المغاربة، 
هدفها  وإن  النفطي،  الهالل  مكونات 
وأبناء  المغاربة  قبيلة  أبناء  عن  الظلم  رفع 
اإلرهاب  يرفضون  وإنهم  المنشآت،  حرس 
أخرى  قوى  هناك  أن  مضيًفا  والتطرف، 
ومدن  بنغازي  مدينة  من  إليهم  ستنضم 
الجبل األخضر، وفق تعبيره،  قال مراقبون 
أن للهجوم أوجها عدة، تختلط فيها األبعاد 
اإلخوان  بأجندات  المرتبطة  السياسية 
باألبعاد  والدوليين،  اإلليميين  وداعميهم 
رغبة  ظل  في  القبلية  والنزعات  اإلجتماعية 

الواقعة  قواهم  إلى  الليبي  القضاء  قبل  من  المالحقين  بعودة  السماح  في  األطراف  بعض 
في المنطقة محل النزاع، إضافة إلى البعد المصلحي المالي للميلشيات التي كانت تحصل 
التي يجري  والموانءي  منابعه وخزاناته  كانت تسيطر على  النفط عندما  ريع مداخيل  على 

تصديره منها 
الجضران  إليها  ينتمي  التي  المغاربة  لقبيلة  االجتماعي  المجلس  دعا  السياق  هذا  وفي 
»األطياف كافة إلى ضبط النفس« خوًفا من االنزالق في أتون حرب أهلية، مطالًبا بـ»تهيئة 
الظروف للعودة اآلمنة والطوعية للمهجرين قسريا، ألنه ال يمكن قط تكرار الخطأ الكارثي 

بتجاهل عودة المهجرين قسرًيا وخاصة لمن لم تورطوا في إراقة دماء الليبيين«.
قضية  مع  والغرب  الشرق  في  الحكومات  تعاطي  عدم  من  »تذمره  المجلس  وأبدى 
بخالف  نازحة  أسرة  و150  المغاربة  قبيلة  من  شاًبا   475 من  ألكثر  قسرًيا  المهجرين 
الهوية مما تسبب في  والخطف على  اإلرهاب  »تعميم تهمة  األخرى«، مستهجًنا  التركيبات 

تأجيل المعركة من أصغر إلى معركة الحقة أكبر«، حسب تعبيره.
بالمقابل، إستنكر زعيم قبائل التبو فى ليبيا وتشاد والنيجر سلطان احمد الزج باسمهم 
من قبل ابراهيم جضران فى هجومه على المنطقة، داعيا شيوخ وأعيان قبيلة المغاربة إلى 
وقف ” إبنهم عند حده ” مراعاة للروابط التاريخية الجامعة بين القبيلتين وعدم ادخال اسم 
التبو فى حربه السياسية ضد بعض من أبناء الوطن، وفقًا لنص بيان صادر أكد فيه التبو 
السياسية  التبعات  إياه كافة  التشهير بها محملة  رفع دعوة قضائية ضد جضران بتهمة 

واالجتماعية واالمنية التي ستترتب بحق أبناء القبيلة بعد الزج باسمهم في الهجوم، 
كما أعرب المجلس االجتماعي لقبائل الطوارق، عن استنكاره الشديد من التصريحات 
الصادرة من بعض وسائل اإلعالم، بشأن اتهام الطوارق بالمشاركة في الهجوم على الهالل 
النفطي، مؤكدا حرصه الال متناهي على حماية وحدة الوطن والمحافظة على ثرواته، وعدم 

الليبي،  الشعب  بمقدرات  بالعبث  السماح 
أبناء  من  شخص  أي  من  أبرياء  “نحن  قائال 
بوحدة  المساس  نفسه  له  تسّول  المكون 

التراب أو ثروته وسالمة ليبيا وأراضيها”.
كما أبدت قبائل الجبل الغربي استنكارها 
أعتبره  حيث  النفطي،  الهالل  على  للهجوم 
بحق  جريمة  الزنتان  قبائل  أعيان  مجلس 
واالستقرار،  األمن  زعزعة  هدفها  الليبيين 

مشددا على ضرورة العقوبة الرادعة لهم.
جميع  له،  بيان  في  المجلس،  وناشد 

جندي ليبي في الهالل النفطي
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أعرب المجلس االجتماعي لقبائل الطوارق، عن استنكاره 
اإلعالم،  وسائل  بعض  من  الصادرة  للتصريحات  الشديد 
بشأن اتهام الطوارق بالمشاركة في الهجوم على الهالل 
وحدة  حماية  على  متناهي  الال  حرصه  مؤكدا  النفطي، 

الوطن والمحافظة على ثرواته.

هذا  مرتكبي  حيال  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  كل  التخاذ  والضبطية  القضائية  الجهات 
اإلرهاب  على  للقضاء  المسلحة  القوات  حول  االلتفاف  إلى  كافة  المواطنين  داعيا  الهجوم، 

والخارجين عن القانون، ليترسخ األمن واألمان في كافة ربوع ليبيا.
قوات  هجوم  اإلدانة  عبارات  وبأشد  الرجبان  لبلدية  البلدي  المجلس  دان  جانبه  ومن 
الذي نفذته  بالعمل  إياه  التشادية واصفًا  الدفاع والمعارضة  جضران وحلفائه من سرايا 
وقف  عبر  سابقًا  فعلت  كما  مقدرات  تخريب  تريد  أطراف  من  مدعومة  ارهابية  مجموعات 

تصدير النفط بحجج واهية ماتسبب فى إنهيار حياة المواطن حتى اليوم . 
وفى بيان لها قالت بلدية الرجبان إن هذا الهجوم على قوت الليبيين ومصدر دخلهم 
له فى  الجميع دعمًا  يتحرك  لم  ما  الليبي  الشعب  الوخيمة على  له عواقبه  الوحيد سيكون 
أرزاق  اللصوص من نهب  أينما كان وحيثما وجد اضافة لضرورة منع  اإلرهاب  حربه على 
هي  المتطرفين  الغزاة  ومقاومة  النفطية  الموانئ  على  الدفاع  أن  على  وشددت  الشعب، 
الليبيين فى السيادة على  معركة كل ليبي يؤمن بوحدة االرض والمصير فى ليبيا وبحق 

أرضهم والحفاظ على ثرواتهم ومواردهم 
كما نفت أطراف محسوبة على النظام السابق، أي عالقة لها بالهجوم، في رد على اتهامات 
النفط في ليبيا  إليها من قبل ناشطين محليين، وأجمع المراقبون على أن معركة  وجهت 
وإنما تدخل ضمن  ميلشياوي،  أو مخطط عصابي  رغبة شخصية  أو  وليدة صدفة  ليست 
وفي مقدمتها  الليبي  الشعب  خافية عن  تعد  لم  أطراف  تقودها  ودولية،  إقليمية  حسابات 
قطر وتركيا وبعض الجهات المجاورة والتنظيم العالمي لإلخوان، بهدف إعادة خلط األوراق 
في  تنظيمها  المنتظر  االنتخابات  قبل  حفتر،  المشير  يد  من  قوية  ضغط  ورق  وسحب 

ديسمبر القادم.
وعيد   2016 للعام  األضحى  عيد  وبين 
التخطيط  استمر   2018 للعام  الفطر 
السيطرة  الستعادة  المظلمة  الزوايا  في 
ميلشيات  قبل  من  النفطي  الهالل  على 
مشروع  إلى  أقرب  تبدو  التي  المرتزقة 
المنطقة  تحرير  تم  قد  كان  وإن  اإلخوان، 
للقضاء  مّوهل   2018 فإن   ،2016 في 
يقف  ومن  المتطرفين  حلم  على  نهائيا 
تسمح  تعد  لم  تحوالت  ظل  في  وراءهم، 
السهولة  بتلك  أجنداتهم  بتنفيذ  لهم 
التي كانوا يتحركون بها خالل سبع سنوات 

من اإلرهاب والخراب.

الجيش الوطني الليبي
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،،

حسين مفتاح

المؤسسة  تشكيل  استعادة  بوادر  تنكشف  بدأت   2014 سنة  منتصف  منذ 
العسكرية في ليبيا بعد تدمير معظم مكوناتها إبان تدخل حلف شمال األطلسي 
الكرامة، في مدينة  فبراير سنة 2011، وذلك بإطالق ما عرف بعملية  أحداث  في 
بنغازي بعد تغول نفوذ المليشيات المتطرفة، وتنفيذ برنامجها في تصفية معظم 
العسكرية  المؤسستين  لعودة  مشروع  أي  إلجهاض  واألمنية  العسكرية  القيادات 
واألمنية. ومنذ ذلك الوقت بدأت تعود مالمح المؤسسة العسكرية على الرغم مما 
يعتريها من تشوهات، وغياب عدة معايير بنيوية وأسس وركائز التنظيم المتعارف 

عليه في مثل هذه المؤسسات.

الوجهة إلى أين

الجيش الليبي بعد درنة والهالل النفطي.. 

؟
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على  اعتمدت  بل  األساس  في  الجيش  على  تعتمد  لم  التي  الكرامة،  عملية  ابتداء  بعد 
الذين  بنغازي  أحياء  وأبناء  الدم،  أولياء  البداية بحركة  التي عرفت في  الشعبية،  المبادرات 
انتفضوا على الجماعات المتطرفة، تعالت األصوات لعودة الضباط وضباط الصف والجنود، 
قبول  النداءات  هذه  ووجدت  عملهم،  لسابق  الليبية  العربية  المسلحة  للقوات  التابعين 
عدد كبير من العسكريين المحترفين في مختلف التخصصات والعودة للعمل بما في ذلك 
وتضافرت  لها  شعبية  حاضنة  العملية  ووجدت  األحداث،  بينهم  فرقت  الذين  المختلفين 
في  بآخر  أو  بشكل  ساهم  أنه  إال  متواضعا  كان  وإن  ودوليا  إقليميا،  دعما  والقت  الجهود، 
الليبية(  المدن  )ثاني كبرى  تحقيق نجاحات متتالية لعل أهمها كان تحرير مدينة بنغازي 
وتطهيرها من الجماعات المتطرفة، لتتسع بعد ذلك مواقع وأماكن نفوذ الجيش في البالد.

وبعد عودة الجيش كجسم أقرب لمكون مؤسسة عسكرية بدأت تتسع دائرة سيطرته 
وانتشار أفراده في مختلف مناطق البالد، حيث فرض السيطرة بشكل كامل على المنطقة 
الشرقية باستثناء مدينة درنة، وتمدد إلى عدة مناطق أخرى في الجنوب، وبعض المناطق 
المتناثرة في المنطقة الغربية، وأصبحت مالمح الخارطة العسكرية لليبيا إذا ما أهملنا بقية 

األجسام الموازية التابعة لحكومة الوفاق، وبعض المجالس العسكرية الجهوية، كالتالي:
درنة،  مدينة  باستثناء  مدنها  كامل  على  سيطرته  الجيش  الشرقية: يبسط  المنطقة 
والتي أصبحت هي األخرى قاب قوسين أو أدنى، من التخلص مما تبقى من فلول الجماعات 
المتطرفة التي لم يتبقى لها في المدينة إال جزء بسيط في حي المغار والجبيلة )حتى وقت 
كتابة هذا التقرير(، وبمجرد تحريرها يمكن إعالن المنطقة الشرقية بالكامل، بما في ذلك 

الجزء الجنوبي من البالد تحت السيطرة الكاملة للجيش.
المنطقة الجنوبية: يفرض الجيش السيطرة على معظم مناطق الجنوب الليبي الممتدة 
من الشرق إلى الغرب، حيث تتبع المكونات العسكرية المختلفة المنتشرة في مناطق الكفرة 
والسرير وأوباري بشكل مباشر للجيش باعتبارها امتداد طبيعي للمنطقة الشرقية، وكذلك 

األمر لواحات مرادة وزلة، فيما كانت منطقة 
مجموعات  سيطرة  تحت  وسبها  الجفرة 
»صوريا«،  الوفاق  لحكومة  تابعة  مسلحة 
العسكري  للمجلس  تعود  قواتها  ومعظم 

مصراتة.
2017 تمكن الجيش  وفي مايو من سنة 
الجوية،  تمنهنت  قاعدة  السيطرة على  من 
أهم قاعدة جوية في الجنوب، وبسط  نفوذه 
على مدينة سبها بعد انسحاب القوة الثالثة، 
وتمكن  بها،  المرتبطة  المليشيات  وبعض 

بل  األساس  في  الجيش  على  تعتمد  لم  الكرامة،  عملية 
اعتمدت على المبادرات الشعبية، التي عرفت في البداية 
انتفضوا  الذين  بنغازي  أحياء  وأبناء  الدم،  أولياء  بحركة 

على الجماعات المتطرفة.
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الثالثة  القوة  طرد  بعد  والمنطقة  الجوية  الجفرة  قاعدة  على  السيطرة  من  أيضا  الجيش 
القادمة من مصراتة، ومن معها من مجموعات مسلحة من بينها الجماعات المتطرفة الفارة 
من بنغازي المعروفة بسرايا الدفاع عن بنغازي، ومن معها من مجموعات أخرى من بينها 

قوات أجنبية تعمل كمرتزقة.
المجموعات  من  عدد  لنفوذ  واضحا  تراجعا  الغربية  المنطقة  شهدت  الغربية:  المنطقة 
المسلحة الجهوية التي كانت تسيطر على معظم المناطق، والتي كان ابرزها القوات التابعة 
النفوذ  يقتسمان  كانا  اللذين  الزنتان،  العسكري  والمجلس  العسكري مصراتة،  للمجلس 
هذا  ظل  وفي  بها،  المحيطة  والمناطق  طرابلس  بالعاصمة  االستراتيجية  المواقع  على 
التراجع بدأت سطوة الجيش الليبي تبسط على بعض المواقع المنتشرة في عدة مناطق 
من أبرزها قاعدة الوطية الجوية في أقصى الغرب، إضافة إلى عدد من التشكيالت المسلحة 

التي أعلنت والءها وتبعيتها لقيادة الجيش في المنطقة الشرقية.

الهالل النفطي وماذا بعد؟

لم يعلن الجيش بشكل محدد عن وجهته 
درنة  معركتي  من  انتهائه  عقب  القادمة 
لتحريره  سيضطر  الذي  النفطي  والهالل 
»الجضران«  قوات  سيطرة  من  جديد  من 
راس  مينائي  على  واستيالئها  عودتها  بعد 
النوف والسددرة خالل شهر يونيو الجاري، 
الوجهة  أن  إلى  تشير  التوقعات  أن  إال 
التزال  التي  الجنوب  منطقة  إلى  ستكون 
المسلحة  المجموعات  بعض  فيها  تنتشر 
للجيش  فعلي  بشكل  لتبعيتها  الرافضة 
حكومة  عن  انفصالها  من  الرغم  على 
مصراتة،  العسكري  والمجلس  الوفاق، 
من  الجنوبية  المنطقة  تطهير  وكذلك 
بعض الجماعات المتطرفة التي تنتشر في 
الصحراء سواء كانت تابعة لتنظيم القاعدة 
اإلسالمي«،  المغرب  في  القاعدة  »تنظيم 
والتي  اإلرهابي،  داعش  لتنظيم  تابعة  أو 

في مايو من سنة 2017 تمكن الجيش من السيطرة على 
الجنوب،  في  جوية  قاعدة  أهم  الجوية،  تمنهنت  قاعدة 
القوة  انسحاب  بعد  سبها  مدينة  على  وبسط  نفوذه 
الثالثة، وبعض المليشيات المرتبطة بها، وتمكن الجيش 
أيضا من السيطرة على قاعدة الجفرة الجوية والمنطقة 
معها  ومن  مصراتة،  من  القادمة  الثالثة  القوة  طرد  بعد 
المتطرفة  الجماعات  بينها  من  مسلحة  مجموعات  من 
بنغازي،  عن  الدفاع  بسرايا  المعروفة  بنغازي  من  الفارة 
أجنبية  قوات  بينها  من  أخرى  مجموعات  من  معها  ومن 

تعمل كمرتزقة.
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تؤكد مصادر متطابقة انتشارها في عدة مناطق متناثرة وتمارس أعمال الحرابة والسطو 
المسلح، عالوة على مهاجمتها للمواقع التابعة للجيش من حين آلخر.

الليبي  التراب  كامل  على  السيطرة  لفرض  يخطط  الجيش  بأن  مطلعة  مصادر  وتؤكد 
واالنتشار غربا، بما في ذلك السيطرة على العاصمة طرابلس، التي أكد المتحدث الرسمي 
باسم القوات المسلحة العربية الليبية أحمد المسماري في الثاني من شهر يوليو من العام 
ستدخلها  بل  بالسالح،  طرابلس  العاصمة  تدخل  لن  الجيش  قوات  أن   )2017  ( الماضي 

دخول الفاتحين، ولن تضطر الستخدام السالح.
وبهذا فإن الجيش اليوم أصبح يضع في 
وذلك  غربا،  االتجاه  في  التوسع  حساباته 
وبؤر  مواقع  من  لديه  ما  على  باالعتماد 
منصات  ويعتبرها  عليها  يتكئ  أن  يمكن 
سيتعامل  التي  األهداف  نحو  لالنطالق 
للقوات  حيث  المستقبل،  في  معها 
تابعة  مواقع  الليبية  العربية  المسلحة 
أو  تأييدها،  تخفي  ال  وأخرى  مباشرة  لها 
رفضها لالنضواء تحت لواء حكومة الوفاق 
التي  المناطق  بين  ومن  تقدير،  أقل  على 
الوطية  قاعدة  الجيش  عليها  سيعتمد 
له،  الفعلية  السيطرة  تحت  وهي  الجوية 
ومواقع أخرى تنتشر في مناطق ورشفانة، 
والجبل  وترهونة،  وليد،  وبني  والزنتان، 
للتوجه  الجيش  يشجع  ما  ولعل  الغربي، 
الرخو  الوضع  الغربية هو  المنطقة  باتجاه 
الذي تعيشه معظم المجموعات المسلحة 
تفكك  حالة  تعيش  التي  المنطقة  في 
وصراعات جانبية فيما بينها، وبذلك تبقى 
معركة  المنطقة  هذه  في  الجيش  معركة 

السباق مع الزمن.

من  عدد  لنفوذ  واضحا  تراجعا  شهدت  الغربية  المنطقة 
تسيطر  كانت  التي  الجهوية  المسلحة  المجموعات 
على معظم المناطق، والتي كان أبرزها القوات التابعة 
للمجلس العسكري مصراتة، والمجلس العسكري الزنتان.

إلى  ستكون  القادمة  الوجهة  أن  إلى  تشير  التوقعات 
منطقة الجنوب التي التزال تنتشر فيها بعض المجموعات 
للجيش  فعلي  بشكل  تبعيتها  تعلن  لم  التي  المسلحة 
على الرغم من انفصالها عن حكومة الوفاق، والمجلس 
العسكري مصراتة، وكذلك تطهير المنطقة الجنوبية من 

بعض الجماعات المتطرفة.
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،،

محمد بالطيب

مع نهاية العام 2011 وسقوط نظام العقيد معّمر القّذافي في ليبيا، انتشرت المليشيات المسّلحة 
الّنفوذ وتتصارع لبسط سيطرتها عن  البالد، وبدأت تتزاحم وتتقاتل حول مناطق  في مختلف مناطق 
المسّلحة تشّكلت  المليشيات  تلك  الحيوية. معظم  المؤسسات  وعلى  البالد  في  االستراتيجية  المواقع 
وبدأت  خاصة(،  متطرفة  )اسالمية  إييولوجّية  خلفيات  على  أو  وقبلّية  ومناطقية  جهوّية  خلفيات  على 
القتلى والجرحى وخسائر بماليين  التي خلفت آالف  »الكعكة« بعد شهورا من الحرب الضارية  تتقاسم 

الدوالرات في البنية التحتية للبالد.

إبراهيم الجضران ..
ناشر الحرائق

في ثروات البالد
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تمكنت مليشيات الزنتان من السيطرة على مطار طرابلس ومقر الّدعوة االسالمية في 
العاصمة ومناطق أخرى كثيرة غرب البالد، فيما سيطرت مليشيات مصراتة على القواعد 
على  زوارة  مليشيات  وسيطرت  طرابلس،  وسط  مواقع  عّدة  وعلى  البالد  جنوب  العسكرّية 
على  المقاتلة  الليبية  الجماعة  وليبيا، وسيطرت  تونس  بين  راس جدير   الحدودي  المعبر 
التنظيمات  انتشرت  بينما  العاصمة،  في  الكبير  الهضبة  وسجن  الجوّية  معيتيقة  قاعدة 
االرهابية المتطرفة في بنغازي ودرنة وسيطرت عليهما بشكل كامل وحّولتهما الى ما يشبه 
البالد  وسط  ظهرت  التحوالت،  هذه  خضم  وفي  األثناء  وفي  المغلقة.  اإلسالمية  اإلمارات 
على مستوى الهالل النفطي )شرق سرت حتى أجدابيا( ، مليشيا تسّمت بـ”حرس المنشآت 
النفطية« يتزعمها شاب في الثالثين من العمر، من قبيلة المغاربة التي تتمركز أساسا في 
مدينة أجدابيا والمناطق المحيطة بها، يدعى إبراهيم الجضران وأعلن سيطرته على هذه 
يمّثل  الذي  الّنفط  تصدير  حركة  في  وتحّكمه  البحرية  النفطية  الموانئ  وعلى  المنظقة 

المصدر األّول واألهم والرئيسي لالقتصاد الليبي.

من هو إبراهيم الجضران ؟
أجدابيا  مدينة  حتى  سرت  خليج  شرق  من  الوسطى  المنطقة  في  المغاربة  قبيلة  تمتد 
النسبة األكبر  النفطية والتي منها يتم تصدير  الموانئ  التي تتمركز فيها  وهي المنطقة 
من الّنفط المتفقد عبر األنابيب من عمق الصحراء الليبية، ومنها ينحدر ابراهيم الجضران 
في العقد الثالث من عمر والذي يقود مبلشيا مسلحة كانت تبسط نفوذها على كامل هذه 
النفط  وتكرير  تصدير  عمليات  على  ويسيطر  النفطي«  بـ”الهالل  تسمى  التي  المنطقة 

ويتحّكم في الموانئ والمرافئ الّنفطية.
ومتهم  المقاتلة،  الليبية  للجماعة  سابًقا  ينتمي  أجدابيا،  مدينة  مواليد  من  الجضران 
في قضايا إرهابية وسرقة سيارات قبل العام 2011، قبل أن يتحّول إلى أحد المقاتلين في 
الحرب االهلية للعام 2011، والتي أنشأ بنهايتها إثر سقوط نظام العقيد معمر القذافي، 
مليشيات مسلحة في منطقة الهالل النفطي سيطر من خاللها على الموانئ النفطية األهم 

في البالد، منع تصدير الّنفط وبدأ في رفع شعارات سياسية فيدرالية بإسم إقليم برقة.

سياسي برتية زعيم مليشيا:
سيطرة الجضران على هذه المواقع اإلستراتيجية والمنشآت الحيوية أعطاه وزنا سياسيا 
نشاطا  خاللها  مارس  سنوات،  خمس  طيلة  الليبي  السياسة  في  المؤثرين  أحدث  وجعله 
المجلي  أسماه  سياسيا  ومجلسا  تلفزيونية  قناة  وأنشأ  الفدرالية  احياء  سبيل  في  مكثفا 
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السياسي إلقليم برقة لم يتمتع بأي شرعية فعلية أو تأثير حقيقي على األرض وفي 
واقع الصراع السياسي الليبي.

في  الّنفط  تجارة  خالل  من  ليبيا،  أثرياء  أحد  الى  سنوات  خمس  لمدة  تحّول  الجضران 
في  الظاهرة  البذخ  ومظاهر  الشهيرة(،  جلوري  مورنينج  الباخرة  )قضية  السوداء  الّسوق 
نمط حياته من خالل قصوره التي اكتشفها الليبيون بعد خسارته لمواقعه العسكرية في 
الهالل النفطي ومن خالل صوره الشخصية المسربة وكذلك من خالل الوثائق واألرشيف 
ومن خالل االمكانيات العسكرية واللوجستية الكبيرة التي كانت تحت سيطرته، حيث قّدر 

هو نفسه عدد قواته ب11 ألف مجّند .
مليشيات  خالل  من  عسكري  األّول  بالتوازي:  دورين  لعب  على  يحرص  الجضران  كان 
حرس المنشآت النفطية والثاني سياسي من خالل دعواته الفدرالية وتصريحاته السياسية.

الوفاق  حكومة  الى  انحيازه  الجضران  أعلن   ،2015 العام  نهاية  الصخيرات  اتفاق  إثر 
الليبي رغم  الوطني برئاسة السراج، وقبلها اعلن خالفه الصريح مع خليفة حفتر والجيش 

ضد  أخرى  معارك  خاض  أنه 
اعلنتها  التي  “الشروق”  عملية 
مصراتة  مدينة  من  جماعات 
النفطي.  الهالل  على  للسيطرة 
لكن بالتوازي مع معركة بنغازي، 
عينه  يضع  الليبي  الجيش  كان 
التي  النفطية  الموانئ  على 
أغلقها ابراهيم الجضران وأوقف 
فيها  وأعلنت  الّنفط  تصدير 
القّوة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
القاهرة، ما أّثر بشكل كبير على 
السيولة  وشح  الليبي  االقتصاد 

وارتفاع اسعار العملة.
قبيلة  شيخ  مع  وبالتنسيق 
األطيوش،  صالح  المغاربة 
معظم  اليها  ينتمي  التي  وهي 
المنتمين لجهاز حرس المنشآت 
النفطية الذي يقوده الجضران، 
من  الليبي  الجيش  تمكن 

السيطرة على الموانئ النفطية وطرد ابراهيم الجضران من المنطقة .

الجضران يبني تحالفات جديدة.. ويعود
بعد طرده من الهالل النفطي ومن مدينة أجدابيا مقّره الرئيس، قالت مصادر إعالمية 
أّنه قبض على الجضران من قبل ميليشيا مسلحة من منطقة نالوت غرب البالد وتم إطالق 
سراحه في إطار صفقة مالية، لكنها تبقى أشياء غير مثبتة، فما هو مثبت فقط هو عودة 
عيد  أيام  ومع  رمضان  شهر  نهاية  النفطية  الموانئ  على  للهجوم  جديد  من  الجضران 
الفطر حيث تمكن من السيطرة علبى الّسدرة وراس النوف مدعوما بمليشيات من التبو 
وسرايا الدفاع عن بنغازي الذي حاولت مّرات كثيرة قبل ذلك السيطرة على هذه المنطقة 

لكنها فشلت أمام دفاعات الجيش الليبي.
الصور  كشفته  آخر  وجزء  نفسه  الجضران  منه  جزءا  كشف  الذي  الجديد  التحالف  هذا 
هجوم  في  وجهوية  وقبلية  متطرفة  جماعات  مشاركة  خالل  من  الصحفية  والتصريحات 

الجضران األخير، تسبب في خسائر قّدرتها مؤسسة النفط الوطنية بماليين الدوالرات .
وفي ظل التحشيد المضاد من قوات الجيش إلعادة السيطرة على الموانئ الّنفطية، وهي 
الغارقة في معركة مدينة درنة، وفي ظل تقديرات الكثيرين أّن هجوم الجضران ما هو إاّل 
المتطرفة  الجماعات  على  الضربات  لتخفيف  الليبي  للجيش  المعادية  األطراف  محاولة من 
في درنة، تتوالى اإلدانات المحلية والّدولية لهذا الهجوم والعبث بثروات مقدرات الّشعب 

الليبي.
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