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االرشاف: أحمد نظيف  ــ  االخراج: عبد الحميد الدبار

يعتمد االقتصاد
الليبي في 95 ٪ منه
على ما يكسبه من 

صادرات النفط.

اقتصاده  العائدات،  ضعيف  فقيرا  بلدا  ليبيا  كانت  النفط  اكتشاف  قبل 
هش، سياساته غير واضحة وخاضعة إلرادات الخارج. بعد االكتشاف اختلف 
األمر، تبّين أن البالد تعوم فوق أنهار من الذهب األسود. أصبح النفط 
تخرج  وأصبحت  البالد  إمكانيات  تغّيرت  وبفضله  الليبي  االقتصاد  عماد 
تدريجيا من دائرة الفقر، نحو دوائر أخرى أكثر قدرة وأكثر قيمة، 
رغم أن القطاع بقي في الظل وغير مستثمر 
قبل  المطلوب  بالشكل 

ثورة 1969.

ص 9

ص 15

البرق الخاطف حرر الهالل 
النفطي من الميليسيات
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،،
النفط الليبي..
الثروة التي حصنت سيادة 
الدولة

ص 02

اقتصاد ليبيا.. ال خالص له من 
سيطرة النفط

النفـط الليبــي
ثروة تحت سلطة السالح
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شريف زيتوني

 1961 العام  وفي  الماضي،  القرن  من  الخمسينات  آخر  ليبيا  في  النفط  اكتشاف  تم 
بدأ إنتاجه فعليا. قبل اكتشافه كانت ليبيا بلدا فقيرا ضعيف العائدات، اقتصاده هش، 
سياساته غير واضحة وخاضعة إلرادات الخارج. بعد االكتشاف اختلف األمر، تبّين أن البالد 
تعوم فوق أنهار من الذهب األسود. أصبح النفط عماد االقتصاد الليبي وبفضله تغّيرت 
إمكانيات البالد وأصبحت تخرج تدريجيا من دائرة الفقر، نحو دوائر أخرى أكثر قدرة وأكثر 

قيمة، رغم أن القطاع بقي في الظل وغير مستثمر بالشكل المطلوب قبل ثورة 1969.
القذافي.  العقيد معّمر  1969، وصعود نظام  العام  الفاتح من سبتمبر في  بعد ثورة 
أصيال في صنع  وجزءا  للدولة  يعتبر مفخرة  العقيد  النفط، صار  إنتاج  مع  التعامل  تغّير 

النفط الليبي..
 الثروة التي حّصنت سيادة الدولة

 كانت ليبيا قبل النفط 
بلدا فقيرا ضعيف 

العائدات، اقتصاده هش، 
سياساته غير واضحة 

وخاضعة إلرادات الخارج.
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سيادة البالد ومنقذها حتى في أحلك فترات الحصار الطويلة، وبفضله استطاعت ليبيا 
الصمود لسنوات أمام الضغط الدولي وحتى اإلقليمي الرهيب.

بفضل النفط تمكنت البالد من تغيير بنيتها التحتية التي كانت تقليدية إلى بنية أكثر 
في  وقع  مثلما  الكبرى  المدن  شكل  تجديد  في  أو  الطرقات،  مستوى  في  خاصة  تطورا 
طرابلس بداية من العام 2000. كما كان له الفضل في تحسين مستوى المعيشة لدى 

الليبيين بعد زيادة اإلنفاق العام وتكفل الدولة بالدعم على كل المواد االستهالكية.
 2011 حدود  إلى  بلغت  والتي  يوفرها  كان  التي  الكبيرة  المالية  العائدات  جانب  إلى 
ليبيا تحتوي  130 مليار دوالر، كانت  أكثر من  القذافي  العقيد معمر  قبل إسقاط نظام 
إلى نفس الفترة على أكثر من 46 مليار برميل جعلها في الدول العشر األولى عالميا في 

جانب االحتياطات.
130 مليار دوالر، مبلغ كبير خارج اعتبار العائدات التي كانت تتصرف فيها الدولة خالل 
ومواجهة  األساسية  االحتياجات  على  الدعم  وتوفير  الرواتب  لتوفير  السنوات  عشرات 
العالمية من جملة  البالد بسبب مواقفها  الممارسة على  أي ضغوط خارجية كان دائمة 
من القضايا، لكن ذلك المبلغ يتهدده النفاذ بسبب الفوضى التي وقعت في البالد بعد 
2011، وجعلت المسؤولين »الجدد« يهدرون تلك الثروة بطريقة أزعجت حتى المؤسسات 

المالية الدولية.
95 بالمئة منه على ما يكسبه من صادرات النفط. ورغم  يعتمد االقتصاد الليبي في 
أن الرقم يؤكد أن تقصيرا ما حصل خالل كل السياسات التي تعاقبت على البالد وعدم 
الجغرافية  اإلمكانيات  كل  على  ليبيا  توفر  باعتبار  أخرى،  هامة  قطاعات  على  المراهنة 
من  كبيرة  مجهودات  يحتاج  النفط  قطاع  مع  التعامل  أن  أيضا  يؤكد  رقم  لكنه  لذلك، 
احتياجاته  كل  في  للمواطن  األساسية  لالحتياجات  األول  الممول  باعتباره  المسؤولين 
مساهما   2011 قبل  الليبية  النفطية  الصادرات  لقيمة  الكبير  الحجم  كان  كما  اليومية. 
الكلي  والميزان  الليبي  التجارية  المعامالت  دائمة في كل من ميزان  توفير فوائض  في 
للمدفوعات، مما أمكن معه تكوين احتياطيات ضخمة من العمالت األجنبية، إلى جانب 

 بفضل النفط تمكنت البالد 
من تغيير بنيتها التحتية

التي كانت تقليدية إلى
بنية أكثر تطورا خاصة في
مستوى الطرقات، أو في 

تجديد شكل المدن
الكبرى مثلما وقع في 

طرابلس.
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مساهمته في بعث استثمارات ليبية خارجية مسيرة من طرف الصندوق السيادي الليبي.
 ،2011 العام  في  )أوبك(  للنفط  المصّدرة  الدول  لمنظمة  إحصائية  آخر  حدود  إلى 
بفضل  طويلة  لفترات  ثابتا  بقي  رقم  وهو  يوميا  برميل  مليون   1.5 تصّدر  ليبيا  كانت 
إلى   2014 التصدير سنة  األمني والسياسي، بل كان هناك توجه ألن يرتفع  االستقرار 
مليوني برميل يوميا، قبل أن يتغّير كل شءي بـ«ثورة« اعتقد البعض أنها ستجعل ليبيا جنة 
أرضية لكن الواقع أن البالد صارت ساحة حرب بين المليشيات المسلحة وأول القطاعات 
المتضررة كان النفط، الذي لم يقتصر على تراجع إنتاجه إلى ما دون 200 ألف برميل في 
عدة فترات، بل تعداه إلى »تأميمه« من طرف عصابات أصبحت تتحكم فيه وفي عائداته 

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

من الصعب تحقيقها في دول مقارنة.
بفضل النفط كانت في خزينة الدولة الليبية إلى حدود العام 2011 130 مليار دوالر 
احتياطات مالية، وبفضله كانت تحتوي على أكثر من 46 مليار برميل احتياطي، وبفضله 
بلغت االستثمارات الخارجية الليبية إلى حدود 2008، 200 مليار دوالر. لكن الحقيقة أن 
تحفظ  نعمة  من  فجأة  ليصبح  اإلقليمية  وحليفتها  الغربية  القوى  تدخلت  أيضا  ألجله 
كان  بنظام  اإلطاحة  بعد  المليشيات  بسببه  تتقاتل  نقمة  إلى  العالم،  في  الليبي  كرامة 
التي  الضغط  وسائل  من  وسيلة  باعتبارها  الثروة  تلك  على  الحفاظ  األساسي  شعاره 

يتعامل بها مع مبتّزيه.

 خالل 42 سنة من حكم 
العقيد معّمر القذافي كانت 

هناك استراتيجية للحفاظ 
على االحتياطي النفط
الذي كان يكفي ليبيا 

لعشرات السنوات.

 كانت ليبيا تصّدر 1.5 مليون برميل يوميا 
وهو رقم بقي ثابتا لفترات طويلة بفضل 
االستقرار األمني والسياسي، بل كان هناك 

توجه ألن يرتفع التصدير سنة 2014
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عبد الباسط غبارة

 تحوز ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، وكانت تضخ أكثر من 1.6 مليون 
برميل يوميًا من الخام قبل 2011، ويعتبر النفط قطاعا حيويا تعتمد عليه الدولة الليبية 
في تمويل أكثر من 95 بالمئة من خزانة الدولة. وعقب2011 دخلت ليبيا، في صراعات 

وانقسامات أحدثت فوضى عارمة في البالد جعلت ثروة البالد النفطية مهددة. 
في  النفط  بقطاع  تعصف  التي  األزمة  أسباب  أهم  إحدى  المسلحة  الميليشيات  وتعد 
السالح  وانتشار  األمني  واالنفالت  العارمة  الفوضى  ساهمت  وقد  سنوات.  منذ  ليبيا 
فضال عن غياب دولة مركزية قوية من شأنها بسط نفوذها، في تنامي هذه الجماعات 
إلى معدالت  الوصول  البالد في  نجاح  إلى حالة حرب متواصلة.  ورغم  البالد  التي جرت 
مرتفعة من إنتاج النفط الذي تعتمد عليه بالدرجة األولي في ميزانيتها العامة لإلنفاق، 
فإن األزمة األمنية، مازالت تؤثر سلبا على البنية التحتية النفطية الليبية من خالل إغالق 

الموانئ وخطوط األنابيب من قبل تشكيالت مسلحة ألسباب مختلفة. 
إدارة  مجلس  رئيس  الله  صنع  مصطفى  قال  الثاني،  نوفمبر/تشرين  منتصف  وفي 
المؤسسة الوطنية في تصريحات لجريدة »فايننشال تايمز« البريطانية: »إن الوصول إلى 
مستوى 1.25 مليون برميل يوميًا، الذي نسعى له هذا العام، أصبح )هدفًا غير مؤكد( 
أي قوة  التفاوض مع  يتم  »لن  أنه  الراهنة«، مضيفًا  والسياسية  األمنية  في ظل األوضاع 
تحاصر الحقول والموانئ«.  ومن جانبها، حذرت »فايننشال تايمز«، في تقرير نشرته، في 
نوفمبر الماضي، من أنَّ المخاوف االقتصادية والمالية واألمنية، التي تسببت في انقسام 
2011، التزال تعرقل إنتاج النفط، مشيرة إلى أن خسائر العائدات من  ليبيا منذ العام 
صناعة النفط وصلت إلى 126 مليار دوالر، بسبب الحرب األهلية المستمرة منذ سنوات، 

وما صاحبها من احتجاجات وإغالق لحقول النفط. 

القطاع النفطي في ليبيا والمعضلة األمنية

تعد الميليشيات المسلحة 
إحدى أهم أسباب األزمة

التي تعصف بقطاع النفط 
في ليبيا منذ سنوات.
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وتتعرض الحقول النفطية إلى اعتداءات بين الحين واآلخر نتيجة التردي األمني، حيث 
الليبية  النفطية  الحقول  أكبر  أحد  النفطي  الشرارة  حقل  الماضي،  نوفمبر  في  تعرض 
وكشف  مسلحة.  مليشيا  قبل  من  السطو  إلى  طرابلس(،  العاصمة  جنوبي  كلم   800(
مصدر نفطي في تصريح خاص لبوابة أفريقيا اإلخبارية، فضل عدم اإلفصاح عن هويته 
الموظفين، وقيدتهم وسرقة  باإلعتداء على  قامت  الميليشيا،  المسلحة  المجموعة  بأن 
الهواتف األرضية حتى ال يتمكنوا من طلب المساعدة، كما قامت بسرقة سيارتين من 
الحقل. وتسبب الهجوم فى اختطاف أربعة مهندسين أجانب )3 أتراك وجنوب أفريقي(، 
بعد  ليبيا،  جنوب  في  أوباري  كهرباء  محطة  تنفيذ  تتولى  تركية،  شركة  في  يعملون 

وصولهم من المطار إلى موقع العمل. 
الليبي  اإلنتاج  ربع  أكثر من  يمثل  ما  يوميا،  برميل  ألف   270 نحو  الشرارة  وينتج حقل 
من الخام، الذي وصل إلى مليون برميل يوميًا في أغسطس الماضي. وأعيد فتحه في 
من  ألكثر  النفطية  المنشآت  حرس  طرف  من  إغالقه  بعد  الماضي  العام  من  ديسمبر 
احتجاجات  بسبب  الجاري،  العام  خالل  مؤقت  بشكل  مرة  من  أكثر  أُغلق  ولكنه  عامين 
عمالية واعتصام حراس الحقل عالوة على االعتداءات المتكررة التي تلحق العاملين فيه.

بالجملة  أحدثت مشاكل  التي  األمنية،  األوضاع  ليبيا منذ سنوات من تدهور  وتعاني 
على رأسها تردي األوضاع االقتصادية في البالد وفي تقرير لها، مطلع نوفمبر الماضي، 
ليبيا  المستمر على مدار ست سنوات في  القتال  أن  األميركية،  »بلومبرغ«  أكدت شبكة 
كانت له خسائر فادحة على البلد الذي يقبع على قائمة الدول األفريقية األكبر من حيث 
احتياطات النفط، حيث ُيمثل النفط مصدر الدخل الرئيس فيها. ونقلت الشبكة عن البنك 
مدار  على  النفط  إنتاج  منشآت  إغالق  إن  الماضي،  أغسطس  في  قوله  الليبي  المركزي 
السنوات الثالث الماضية كلف البلد أكثر من 160 مليار دوالر، مضيًفا أن الناتج القومي 
المحلي سيبلغ العام 2017 نحو 13. 9 مليار دوالر، وهو ما يمثل %15 من الناتج المحلي 
في العام 2012. وذكرت أن الخدمات العامة بما في ذلك الصحة والتعليم والكهرباء في 
تدهور، كما أن تأخر دفع رواتب العاملين بالدولة أثار غضب الليبيين، وقالت إن تدهور 
األوضاع في ليبيا »ألقى بظالله خارج حدودها حيث سمحت الفوضى بازدهار أعمال شبكة 

تهريب تتاجر في األشخاص والمخدرات واألسلحة.
من جهة أخرى، تمثل ليبيا ساحة لمافيا التهريب عبر البر أو البحر التي نشطت بشكل 
تردى  في  ساهمت  كبيرة  خسائر  إلى  أدى  ما  وهو  األمنية.  الرقابة  غياب  ظل  في  كبير 
األوضاع االقتصادية في بلد تمثل العائدات النفطية العماد الرئيسي لالقتصاد. وتنشط 
شبكات تهريب الوقود والمحروقات عبر البر والبحر مستفيدة من تدهور الوضع األمني 

ينتج حقل الشرارة أكثر من
ربع اإلنتاج الليبي من الخام

 الذي وصل إلى مليون
برميل يوميًا

في أغسطس الماضي.
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في البالد لتوسيع نشاطها. 
تمثل  آخر،  صعيد  على 
تنظيم  رأسها  وعلى  اإلرهابية  التنظيمات 
النفطية  الحقول  يتهدد  خطرا  »داعش«، 
شنته  الذي  الهجوم  ودق  ليبيا.  في 
 ،2017 أكتوبر   25 في  »داعش«،  عناصر 
»60« جنوب أجدابيا، ناقوس  الـ  على بوابة 
باستهداف  التنظيم  نوايا  حول  الخطر 
إجدابيا  مدينة  تقع  حيث  المنشآت،  هذه 
التي  النفطي  الهالل  منطقة  من  بالقرب 
تضم المخزون األكبر من النفط في ليبيا، 
النوف  وراس  السدرة  مرافئ  إلى  إضافة 

والبريقة األكبر في البالد. 
إلى  الليبي،  الوطني  الجيش  ذلك،  ودفع 
الهالل  منطقة  في  إضافية  قوات  نشر 
»شينخوا«،  أنباء  وكالة  ونقلت  النفطي، 
مصدر  عن   ،2017 أكتوبر   26 الخميس 
في الجيش الليبي، قوله إن المشير خليفة 
»أمر بنشر قوات إضافية في منطقة  حفتر 
الحيوية  المنطقة  لتأمين  النفطي  الهالل 
داعش«.  تنظيم  شنه  الذي  الهجوم  عقب 
مشتركة  نشر  عمليات  »هناك  أن  وأضاف 
لحرس المنشآت النفطية وغرفة العمليات 
مشاة   152 الكتيبة  خاصة  أجدابيا،  في 
اإلرهابيين  هروب  بعد  المنطقة  لتأمين 
باتجاه منطقة صحراوية بالقرب من حقول 

النفط والموانئ«. 
مناطق  عدة  على  سيطرته  وإنهاء  سرت  مدينة  في  الرئيسي  معقله  من  دحره  ومع 
تراجعت مداخيل »داعش« من الضرائب التي كان يفرضها على السكان، كما أن سيطرة 
الجيش الليبي على الموانئ النفطية قطعت على التنظيم محاوالت تمويل عناصره من 
سوريا  في  المتشدد،  التنظيم  رأس  معاقل  سقوط  فإن  ذلك  عن  عالوة  النفط،  سرقة 

والعراق، مثلت ضربة جديدة لمصادر تمويل العناصر المتمركزة في ليبيا. 
ورغم فقدان داعش لمرتكزاته الثابتة في ليبيا، مازال التنظيم يتمتع بحضور وانتشار 
في الداخل الليبي، يسمح له بالعمل الدائم على محاوالت للسيطرة، تستهدف تعويض 
التنظيم،  أهداف  أكبر  أحد  يبقى  النفط،  منابع  على  االستحواذ  فإن  ولذلك  االنكسارات 

مستغال في ذلك استمرار الفوضى الكاملة في ليبيا وانعدام السلطة المركزية. 
وقد سعى سابقا إلى السيطرة على الحقول النفطية الليبية منذ استقراره في سرت، 
الهالل  منطقة  وأّن  خاصة  النفط،  حقول  من  االقتراب  وهو  واضحا،  الهدف  كان  حيث 
النفطي ال تبعد كثيرا عن المدينة، حيث تتربع المنطقة على طول يبلغ )250( كلم، يمتد 
من  مدن  عدة  وتشمل  النفط،  من  األكبر  المخزون  تحوي  التي  وطرابلس  بنغازي  بين 
بعدة  عناصره  وقامت  والبريقة.  النوف  ورأس  السدرة  مرافئ  إلى  إضافة  سرت،  بينها 
هجمات انتهت في بعض األحيان بحرق عديد من الخزانات وإتالف ماليين البراميل من 

النفط. 
 ويواجه تعافي إنتاج النفط في ليبيا ضغوطًا أمنية تهّدد وعود االستقرار وحياة أفضل 
للبلد العربي الذي تمّزقه االنقسامات. فوسط األوضاع المضطربة التي تسود الوضع 
الليبي، وحالة الصراع المتواصل على أكثر من جبهة تتصاعد المخاوف من تعثر انتعاشة 
مرهون  أساسي  بشكل  االقتصاد  آفاق  تحسُّن  أن  مراقبون  ويرى  الحيوي.  القطاع  هذا 
بتحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي الذي أحدث انقساما في البالد، وعلى تحسن 

األوضاع األمنية.

 أمر خليفة حفتر بنشر قوات 
إضافية في منطقة الهالل 
النفطي لتأمين المنطقة 

الحيوية عقب الهجوم الذي 
شنه تنظيم داعش. 
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قصة  البرق الخاطف الذي
حّرر الهالل النفطي من الميلشيات 

 كان » البرق الخاطف« يلمع 
من حول موانيء النفط 

الليبية حيث سيطرت قوات 
من الجيش الوطني  على 
مرافيء الزويتينة والسدرة 
والبريقة وراس النوف دون 
خسائر في األرواح أو العتاد.

الحبيب االسود 

بشكل  تغير   وانما   ،  2016 سبتمير   11 قبل  عليه  كان  كما  الليبي  المشهد  يعد  لم 
كامل بعد ان سيطرت قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ) 74عاما ( على 
منطقة الهالل النفطي التي كانت منذ األطاحة بالنظام السابق في اكتوبر 2011 محل 
اقليمي  اهتمام  ومثار   ، وحزبية  وميلشياوية  وقبلية  جهوية  مختلفة  اطراف  بين  تجاذب 
بسبب  وكذلك   ، البالد  في  القائم  الصراع  واقع  في  الجوهري  موقعها  بسبب  ودولي 
أهميتها كمركز أساس للثروة النفطية وللصناعات المرتبطة بها على الساحل الجنوبي 
في  للنفط  مستورد  اكبر  تعتبر  التي  األوروبية  القارة  من  حجر  مرمى  وعلى   ، للمتوسط 

العالم 
قبل ساعات  من اإلحتفال بمناسبة عيد االضحى ، كان » البرق الخاطف« يلمع من حول 
الزويتينة  مرافءي  على  الوطني   الجيش  من  قوات  سيطرت  حيث  الليبية  النفط  موانءي 
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 اشهر من 
المغاربة  قبيلة  وأعيان  الليبية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  بين  التام  التنسيق  خالل 
التي تبسط  نفوذها االجتماعي على االقليم الذي تقع فيه منطقة الهالل النفطي ، وينتمي 
إليها أغلب عناصر جهاز حرس المنشئات النفطية التي كانت تحت أمرة شخصية مثيرة 
للجدل وهي شخصية ابراهيم الجضران ) 38 عاما ( ، حيث وجهت إليهم تعميما بضرورة 
الجيش  جانب  الى  والوقوف   ، المنتخب  البرلمان  في  الممثلة  الشرعية  الى  االنضمام 

المشير حفتر واللواء الناظوري



10 الخميس 28 ديسمبر 2017             العدد: 08 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

أكد زعيم  قبيلة المغاربة 
صالح األطيوش موقف قبيلته 

المناقض لموقف الجضران 
حيث قال : »نحن مع الجيش 

الليبي، بقيادة خليفة
حفتر، ومع البرلمان

برئاسة  عقيلة صالح. 

قوت  مصدر  عن  دفاعه  في 
الليبيين ، وعن استعادة الدولة 
منذ  المستباحة  سلطتها 

خمسة اعوام مضت 
قبيلة  أن  الى  المراقبون  وأشار 
غطاء  توفر  كانت  التي  المغاربة 
اجتماعيا للجضران ،وجدت نفسها في 
ما  مع  تحالفه  ثبوت  بعد  حرج  موقف  
يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي التي 
القاعدة  تنظيم  في  القيادي  يتزعمها 
مناطق  على  الهجوم  في   ، بلعم  زياد 
جنوب  الجيش  لسيطرة  خاضعة 
وشرق  مدينة اجدابيا  في شهر يوليو 
2016 ،وكذلك في انحيازه الى الجلس 
في  ودخوله  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
األممي  المبعوث  مفاوضات معها ومع 
من  تحّول   كوبلر  مارتن  السابق  
خاللها الى  نقطة تمركز في المنطقة 

الوسطى تفصل بين الشرق والغرب بما يهدد بتقسيم البالد.
قبيلته  موقف  األطيوش  صالح  المغاربة  قبيلة  زعيم   أكد    2016 اغسطس  وفي   
المناقض لموقف الجضران حيث قال : »نحن مع الجيش الليبي، بقيادة  الفريق أول خليفة 
حفتر، ومع البرلمان برئاسة  المستشار عقيلة صالح، والحكومة المنبثقة عنه، ونحن في 
 برقة، ال نعترف بالمجلس الرئاسي إلى أن يتم اعتماده تحت قبة  البرلمان، وأي كالم آخر 
أبنائنا في  : »نحن ال نتبرأ من  ، واضاف  خارج هذه الشرعيات يعتبر  باطل«، حسب قوله 
 حرس المنشآت النفطية وال نسمح بمواجهتهم للجيش الليبي«، مطالًبا عائالت القبيلة 
بقيادة  الوسطى(   المنطقة  )فرع  النفطية  المنشآت  حرس  جهاز  من  أبنائهم  بسحب 

إبراهيم الجضران.
وأضاف: »أطالب أبناء قبيلتي بأن  على من لديه أبن في حرس المنشآت النفطية أن 
يقوم بسحبه وال زلت أنصحهم إلى هذا اليوم للعودة إلى أحضان القبيلة، وأي أحد خارج 

عن القبيلة يعتبر خارجا عن طور  القبيلة ويتحمل مسؤولية نفسه«.
وبحسب مصادر من داخل المؤسسة العسكرية الليبية ، فإن قرار تنفيذ عملية » البرق 
المغاربة  قبيلة  قيادات  التوافق مع مع  اال بعد ضمان  يتخذ بصفة نهائية  لم   » الخاطف 
في  الدخول  خشية   ، االخضر  الضوء  على  منها  والحصول   ، األطيوش  صالح  وزعيمها 
، وقد أجرى المشير حفتر أكثر من  صراع قبلي قد يزيد من تأزم الوضع في المنطقة 
اتصال مع اإلطيوش ،كما انعقدت جلسات عمل في مقري البرلمان والحكومة المؤقتة 

المنبثقة عنه بهدف الوصول الى لحظة الحسم في سرية تامة 
عملية جراحية خاطفة

وفي تصريح صحفي ، أكد المشير  خليفة حفتر القائد العام للجيش والقوات المسلحة 
 ، ليبيا وحماية شعبها وصون مقدراته  الحفاظ على  الجيش مسؤول عن  »أن  المسلحة  
وهو ما نقوم به منذ سنتين نخوض حرب شرسة في مواجهة الجماعات المسلحة وحققنا 
نتائج كبيرة في ظل الدعم الكبير الُمقّدم إلى الميلشيات المسلحة ، والحظر المفروض 
علينا بشأن استيراد السالح ، ومن هنا أيضًا كان تحركنا بدافع وطني في المقام األول ، 
لتحرير موانئ الهالل النفطي في الزويتينة ورأس النوف والبريقة والسدرة، من سيطرة 
العناصر المسلحة  «،  واصفًا عملية » البرق الخاطف«   بـ« الجراحية » التي كان ال بد منها 
لوقف نزيف الخسائر التي تكبدتها ليبيا خالل السنوات األخيرة ، والتي وصلت إلى مليارات 
الدوالرات جّراء عدم الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها ، مشيراً إلى أن انتاج البالد من النفط 
تراجع بشكل كبير جداً خالل العامين الماضيين ما جعل ليبيا تعجز معه ليبيا عن الوفاء 
بتلك االلتزامات ،  بعد سيطرة الجماعات المسلحة على منطقة الهالل النفطي ، مشدداً 

على  أن المنطقة   أضحت تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش الوطني الليبي .

الباشا صالح االٔطيوش  زعيم قبيلة المغاربة



11 الخميس 28 ديسمبر 2017             العدد: 08 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

قال العقيد فوزي المنصوري 
آمر غرفة عمليات أجدابيا فأكد 

إن »السيطرة على جميع 
الموانئ النفطية جاءت 
بواسطة خطة عسكرية 

موضوعة بطريقة ال تسمح 
بوجود الخطأ.

الناطق  قال   ، جانبه  ومن 
للجيش  العامة  القيادة  باسم 
أحمد  العقيد  الليبي، 
المسماري، إن القوات الليبية سيطرت 
وقت  في  لالقتصاد  مورد  أهم  على 
مع  بالتزامن  بـ»الحساس«  وصفه 
إلى  الى   ،مشيرا  اقتصادية  مشكالت 
غضون  في  إنجاًزا  حققت  القوات  أن 
لم  بيضاء«  »معركة  في  قليلة  ساعات 
تسفر عن خسائر بشرية من الطرفين 
أو خسائر مادية في المنشآت النفطية، 

بفضل خبرة القوات.
»البرق  عملية  ان   المسماري  وأردف 
وليس  الليبيين  لكل  انتصار  الخاطف« 
أن  على  ،مشددا  قبيلة  أو  لمنطقة 
الهالل  منطقة  على  سيطرت  القوات 
الزويتينة  ميناء  من  بداية  النفطي 
عملية  في  السدرة  منطقة  وحتى 
السرية  فيها  استعملت  جًدا«  »دقيقة 

التامة والمباغتة.
بمشاركة  تمت  العملية  أن  وأوضح 
القوات الجوية وعمليات  غرفة عمليات 
أجدابيا وسرت والجنوب باإلضافة إلى 

جهاز حرس المنشآت النفطية الذي كان جزًءا رئيسًيا من السيطرة على 450 كلم، مبرزا  
أن العملية لم ُتلحق أي أضرار بالبنية التحتية النفطية في المنطقة، حيث تمكنت القوات 

من الدخول بشكل »سلس وآمن«،  
أما العقيد فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات أجدابيا فأكد إن »السيطرة على جميع 
الموانئ النفطية جاءت بواسطة خطة عسكرية موضوعة بطريقة ال تسمح بوجود الخطأ، 
إذ تم حساب الوقت بدقة لتنفيذ العملية« ، وقال  ان العملية اتسمت بالسرية واإلعداد 
الربع ساعة بينما لم  البوابات تم  في زمن قياسي جًدا ال يتجاوز  ، والتقدم  نحو  الجيد 
تستمر المقاومة من الطرف المقابل اكثر من 45 دقيقة حيث هرب من هرب وأسر من 

أسر، وتم االستيالء على األسلحة والذخائر و،وفق تعبيره 
وأشار المنصوري إلى أن اسم العملية »البرق الخاطف« لم يكن مجرد صدفة ولم يكن 
التحرك عشوائًيا، وكان بدقة متناهية، حيث »أعطي كل قطاع وقًتا معيًنا إلنجاز المهمة 

وتم اإليعاز لغرفة عمليات أجدابيا بضرورة السيطرة على كل مداخل مدينة أجدابيا«.
استلم آمر جهاز حرس المنشآت النفطية مفتاح المقريف، مهامه المكلف بها بتأمين 
من  ساعات  وبعد  الليبي.  الجيش  قبل  من  عليها  السيطرة  بعد  النفطي  الهالل  موانئ 
سيطرة الجيش الليبي على المرافءي والمنشئات النفطية ، أصدر المستشار عقيلة صالح 
بصفته القائد األعلى للجيش  تعليماته بتسليم موانئ الهالل النفطي للمؤسسة الوطنية 
للنفط »الموحدة«، على أن يتولى حمايتها حرس المنشآت النفطية التابع لمجلس النواب 
2016 آمرا لجهاز حرس  العقيد مفتاح حسن المقريف الذي  أعلن منذ ابريل   بقيادة  

المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى بديال إلبراهيم الجضران.
وقد كشفت عملية تحرير الموانءي والمنشئات في منطقة الهالل النفطي الليبي مرة 
أخرى عن فشل قوى دولية  وعواصم غربية عن فهم طبيعة الصراع الدائر في البالد ، وعن 
التكهن بمجريات االحداث ، حيث سارعت  الواليات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها 
ان  بيان مشترك  الست في  الدول  وقالت   ، الخاطف   البرق  ادانة عملية  الى  االوروبيين  
»حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والواليات المتحدة تدين الهجمات 
التي استهدفت في نهاية االسبوع موانئ زويتينة وراس النوف والسدرة والبريقة النفطية 
في ليبيا« ،وأردفت :  »ندعو كل القوات المسلحة الموجودة في الهالل النفطي لالنسحاب 

الجيش الوطني الليبي
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قال المسماري ان  عملية 
»البرق الخاطف« انتصار لكل 

الليبيين وليس لمنطقة
أو قبيلة ،مشددا على أن 

القوات سيطرت على
منطقة الهالل النفطي.

الفوري وغير المشروط« ، 
كما أعرب الممثل الخاص لألمين العام 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  ورئيس 
البالغ  قلقه  عن  كوبلر  مارتن  آنذاك  ليبيا 
منطقة  شهدتها   التي  التحوالت  إزاء 
فوري  وقف  إلى  داعيا  النفطي،  الهالل 
ما  إن  معتبرا   ، بالمنطقة  القتال  ألعمال 
النفطي  الهالل  على  بالهجمات  سماها 
، تشكل   » الخاطف  البرق   « الى  اشارة  ، في 
ومن  االستقرار  على  إضافيا  تهديداً 
شأنها أن تؤدي إلى المزيد من االنقسام 
القيود  من  المزيد  تضع  فهي  البالد،  في 
معاناة  إلى  وتضيف  النفط  صادرات  على 
استنكرته   ما  وهو   ، تعبيره  وفق   » الشعب 
الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني ، 
الى أن مواقف كوبلر وبعض سفراء  الفتة 

الدول الغربية قامت بتهويل ما حدث من استعادة الجيش ألهم موارد االقتصاد وإعادته 
تحت اإلدارة الشرعية في البالد، وفق بيان صادر عنها 

تخوفات  إن  حفتر،  خليفة  ركن  اللواء  الليبية،  المسلحة  للقوات  العام  القائد  وأكد  
الدول 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 
النفط  المنشآت، والبدء في استغالل وتصدير  للنفط الستالم تلك  الوطنية  للمؤسسة 
القوات  به  قامت  ما  ان  على  صالح  عقيلة  المستشار  النواب   مجلس  رئيس  شدد   ،كما 
المسلحة   الليبية من سيطرتها على الهالل النفطي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لقوت 
الشعب  اطياف  كل  ومن  الرسمية  المؤسسات  من  تفويض  على  بناء  جاء  الليبيين،  كل 
الليبي في جميع انحاء ليبيا  وذلك بتحرير المواقع النفطية من حقول وموانءي من محتلي 
وهو  ليبيان  في  المواطنيين  حياة  على  سلبا  اثر  الذي  الليبي،  النفط  تصدير  ومعرقلي 

واضح للعيان في جميع المجاالت، بحسب قوله 
وأضاف صالح في رد على تصريحات بعض الدول ووسائل اعالم بشأن بسط سيطرة 
رسمي  مطلب  هو  الجيش  به  قام  ما  أن  النفطي،  الهالل  على  الليبية  المسلحة  القوات 
وشعبي. مشيرا إلى أن الجيش الليبي ال عالقة له بإدارة النفط، وان ذلك من اختصاص 
المؤسسة الوطنية للنفط التي طالبها باستالم حقول ومواني النفط لممارسة مهامها 
وعملها، كما اعلن انه ال إخالل بالعقود المحلية واالجنبية احتراما لحقوق الغير والتزامات 

الدولة الليبية في ذلك.
االن  التى هي  النفط  اال عن طريق مؤسسة  النفط  يتم تصدير  لن   أنه  وأكد صالح 
والمواني  الحقول  من  الجيش  اخرجها  التى  المجموعة  تواجد  ان  اعلنت  والتى  موحدة، 
الجيش  تدخل  »لهذا   : مردفا  دوالر،  مليار   100 مقدارها  خسارة  في  تسببت  النفطية 
الليبي،  الشعب  اموال  الموحدة حفاظا على  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  السيطرة  العادة 
وكل ماجرى هو شأن ليبي ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب او حقوق الغير، اما من يحكم 
ليبيا فهو ايضا شأن ليبي يقرره الشعب الليبي بالتوافق فيما بينهم، ونؤكد على انه ال 
تصدير للنفط اال عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، كما انه ال توجد مشاكل بسبب 
دخول الجيش، بل هناك تأييد كبير من الشعب الليبي بسيطرة الجيش على مواقع النفط 
ان تكون  المواطنين في  رغبة  دليل على  لتصديره، وهذا  المعرقلة  المجموعات  وطرد 
الشعب  نطمئن  وبهذا  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  سيطرة  تحت  النفط  وموانءي  حقول 
تضمن  قانونية  مدنية  بضوابط  تتم  ذلك  في  االجراءات  أن  العالم  دول  وكل  الليبي 

مصالح كل االطراف المحلية والدولية«.
التفاؤل في أغلب  النفطي حالة من  الليبي في منطقة الهالل  أثارت انتصارات الجيش 
المناطق الليبية ، جنوبا وشماال وشرقا وغربا ، وخرجت عشرات المسيرات المرحبة بهذا 
الحدث تحت شعار موحد وهو » ندعم سيادتنا «، وأصدرت قبائل برقة ) المنطقة الشرقية 

العقيد أحمد المسماري المتحدث بإسم الجيش الليبي
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أصدرت الهيئة  الوطنية 
لمشائخ وأعيان ليبيا باقليم 
فزان بيانا  أكدت فيه دعمها 

الكامل للشرعية ممثلة 
في مجلس النواب الليبي 

واألجهزة التابعة لها.

ب»دعوات  فيه  نددت  بيانا    )
بعض  الدول الغربية  للجيش 
باالنسحاب  الليبي  الوطني 
من  تحريره  بعد  النفطي  الهالل  من 
به  تتاجر  كانت  متطرفة  ميليشيات 
وتهيمن عليه « وفق تعبيرها ، مشيرة 
الى »أن الجيش الوطني الليبي أعلن فور 
الموانئ من ميليشيات  تحريره لهذه 
أجندات  لخدمة  مستخدمة  كانت 
الوطنية  المؤسسة  دعوة  ؛  بعينها 
للنفط الستالم هذه المرافق وإدارتها 
، واحترام حقوق وعقود المستوردين «.
وجاء في البيان أنه »إذا كان المجتمع 
الدولي حريص علي استقرار االقتصاد 
العالمي ، دون ابتزاز أو احتكار ؛ فإن هذا 
مكفول وقد تم اإلعالن عنه والتقيد به 
من  نستنتج  »إننا   : وأضاف  واحترامه« 
 ، البيان  ؛ أن أصحاب هذا  التطور  هذا 
ليبيا وثروتها  أن يكون نفط  يريدون 
اتصال  ثبت  ـ  بعينها  ميليشيات  تحت 
وتعاون جهات دولية معها ـ لتحل محل 

الجهات الشرعية ، وأصحاب الحقوق الفعلية«معتبرا  أن موقف الدول الغربية »تدخل سافر 
إلي وجود نوايا مبيتة كانت ومازالت وراء  ، وإشارة واضحة  الداخلية  ، في شؤون الوطن 

أزمة بالدنا ؛ بالتعاون مع عمالء ومجندين لتحقيقها وفرضها«.
ستعلن  وإرادة،  قوة  من  تملك  ما  بكل  والتحذير  بـ«الرفض  بيانها  القبائل  واختتمت 
في  والتحكم  بلدنا  الستعمار  برأسه  يطل  بدأ  جديد  استعمار  لمواجهة   ، العام  النفير 
قرارها واحتكار ثرواتها، وستكون برقة ، كعادتها ـ كلها جيش ، تحت إمرة وقيادة الجيش 

الوطني«.
كما أصدرت الهيئة  الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا باقليم فزان )المنطقة الجنوبية( بيانا  
أكدت فيه دعمها الكامل للشرعية ممثلة في مجلس النواب الليبي واألجهزة التابعة لها، 
انتصاراتها بعد استعادتها  التخلي عن  الى عدم  اياها  الليبية داعية  المسلحة  وللقوات 

للموانئ النفطية.
وقالت الهيئة :  “إننا نقف معهم ضد أولئك الذين يحاولون إهدار النفط الليبي وسفك 
دم الليبيين وترويعهم وإرهابهم بميليشيات القمع واإلذالل وحرمانهم من خيراتهم”. 
المسلحة ومساندتها  القوات  بالوقوف مع  ليبيا  األحرار في  الوطنيين  “نناشد  وأضافت 
ودعمها الستكمال مشوارها، وأن يكون الليبيون يداً واحدة من أجل الرد على المغردين 

والملوحين بعصي اإلرهاب العالمي ومن يطمع بثروات هذا الشعب األبي”.
لتحرير  ومساندتها  دعمها  عن  الغربية  المنطقة  وقرى  ومدن  قبائل  عبرت  كما 
الموانءي والمنشئات النفطية من قبل الجيش الليبي ، وقال تحالف القوى الوطنية  أن إدانة  
بعض الدول والقوى الخارجية سيطرة القوات المسلحة على الموانءي النفطية ومطالبته 
باالنسحاب أمر غريب ومدان بكل المقاييس، خصوصا أن تلك األطراف   لم تحرك ساكنا 
عندما أحرقت المليشيات الخارجة عن الشرعية مطار طرابلس وخزانات النفط ونفذت 
النفط  لقطاع  التحتية  للبنية  كبيرة  أضرار  عليها  ترتب  التي  الشروق  عملية  أسمته  ما 
،معتبرا  إن هذا السلوك يعكس انحيازا واضحا لطرف محدد في النزاع ، ويترجم ازدواجية 

المعايير في أبشع صورها.
وقالت الحركة الوطنية الشعبية الليبية ، المرتبطة بأنصار نظام الزعيم الراحل معمر 
القذافي ، أنها و،» وهي تتابع االنتصارات التي تحققها القوات المسلحة  الليبية لتخليص 
بتحرير  الوطني  االجيش  تهنءي  االجرامية،  والعصابات  االرهابية،  المنظمات  من  البالد 
الحقول والموانئ النفطية من العصابات المجرمة التي كانت تعبث بها، وتجدد الحركة 

جندي ليبي في الهالل النفطي
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أشادت جبهة النضال الوطني  
التي يتزعمها عدد من رموز 
النظام السابق ، بسيطرة 

قوات الجيش الوطني الليبي 
على الموانئ النفطية 
واسترجاعها من قبضة 

الميليشيات.

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

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

الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر في حربها على اإلرهاب.
عرفت العاصمة الليبية حالة من األخذ والرد في مواجهة التحول الكبير الذي احدثه 
الجيش بتحريرها منطقة الهالل النفطي ، 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.
لمناقشة  فورا  والجلوس  االستفزازية،  األعمال  إلى وقف  األطراف«  »جميع  السراج  ودعا 
آلية تخرجنا من هذه األزمة، وإنهاء النزاع« وأضاف: »لست مستعدا لحكم جزء واحد من 

ليبيا، وال لشن حرب على جزء آخر«.
وأثارت بيانات لبعض أعضاء المجلس الرئاسي حول عملية الجيش في منطقة الهالل 
النفطي، ردود فعل واسعة حتى داخل المجلس الرئاسي نفسه ،حيث صدر في البدء بيان  
النفطية  الموانئ  نحو  التقدم  إلى  الوفاق  لحكومة  الموالية  القوات  دعا  المجلس   باسم 
واستعادتها من قبضة الجيش، فيما وعد بيان آخر نسب للرئاسي بمعاقبة المسؤولين 

عن العملية، واصفا إياهم بالمعتدين.
وفي سياق متصل عبر عضو المجلس الرئاسي امحمد العماري في تصريحات صحفية، 
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عرف موقف المجلس 
الرئاسي  هدوءا واضحا بعد 
زيارة أداها فائز السراج الى 

القاهرة ، وكذلك بعد فشله 
في الحصول على موقف 
غربي أكثر عداء للجيش 

الوطني.

عن دعمه للبيان الداعي إلى استعادة الموانئ بالقوة ، بينما  نفى نائب رئيس المجلس 
بقية   استشارة  دون  من  نشرت  أنها  موضحا  البيانات،  تلك  المجبري   فتحي  الرئاسي  

أعضاء المجلس، محمال المسؤولية لمن كان وراء اصدارها 
وبحسب مراقبين ، فإن موقف المجلس الرئاسي عرف هدوءا واضحا بعد زيارة أداها 
فائز السراج الى القاهرة ، وكذلك بعد فشله في الحصول على موقف غربي أكثر عداء 
المسلحة  القوات  ضد  التدخل  يتيح  األمن  مجلس  من  موقف  وعلى   ، الوطني  للجيش 
الليبية في الهالل النفطي في ظل تشدد كل من روسيا والصين الرافضتين الي تدخل  

عسكري خارجي جديد في الشأن الليبي 
كما أن الوضع اتخذ بعدا آخر ، بعد زيارة المبعوث األممي مارتن موبلر الى مصراتة 
ما  وهو  النفطي  الهالل  في  الليبي  الجيش  مواجهة  نحو  بها  والدفع  مييلشياتها  لتعبئة 
قوبل بالرفض من قبل القيادات العسكرية في المدينة ، وخاصة في ميلشيات المحجوب 
والحلبوص ، وبحسب مصادر مطلعة فأن قيادات من داخل مصراتة أبلغت كوبلر أنها لن 
تدخل في اي حرب جديدة ضد اي طرف كان وخاصة الجيش الليبي ، وانها مكتفية بما 
قامت به قوات البينان المرصوص في حربها ضد تنظيم داعش االرهابي بمدينة سرت 
،ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين الى درجة انه بات بين كل بيت 

وبيت في المدينة صوان عزاء 
الى ذلك ، أعتبرت  غرفة عمليات طرابلس التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
النفطي عيدا لليبيين ،ودعت الى  القوات المسلحة في منطقة الهالل  ،  ما حققته  حفتر 
كل  منادية   و  التنمية  مسيرة  في  والبدء  لليبيين،  توحد  عامل  االنتصار  هذا  يكون  ان 
افراد القوات المسلحة لاللتحاق بوحداتهم العسكرية لتفعيل دور المؤسسة العسكرية 
الستتباب األمن، كما طالب التشكيالت المسلحة غير النظامية، لترك أسلحتها واالندماج 

في سابق أعمالهم.
النفطي  الهالل  منطقة  على  الدولة  شرعية  نفوذ  بسط  في  الليبي  الجيش  نجاح  بعد 
العام للجيش  القائد  المستشار عقيلة صالح  بترقية  الليبي  النواب  ، قرر رئيس مجلس 

خليفة حفتر رتبة فريق أول إلى رتبة مشير 
وجاء في بيان نشر على موقع البرلمان »أصدر القائد األعلى للقوات المسلحة العربية 
الليبية المستشار عقلية صالح عيسى قرارا بترقية القائد العام للقوات المسلحة العربية 

الليبية الفريق ركن خليفة بلقاسم حفتر إلى رتبة مشير«.
الليبية  العربية  المسلحة  »القوات  صف  وضباط  ضباط  ترقية  حفتر  من  صالح  وطلب 
تقديرا للدور البطولي الذي تؤديه قوات الجيش بكل شجاعة واقتدار لمكافحة اإلرهاب 

على كامل التراب الليبي وصون وحماية مقدرات الشعب«.
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 النفط هو السلعة الرئيسية 
في ليبيا والتي تشكل 

نسبة 70٪ - 75٪ من إجمالي 
الصادرات.

ـ

رمزي زائري

بأنها   )Developing Countries( النامية  الدول  االقتصاد  وخبراء  علماء  يصّنف 
الدخل  أو  المحلي  للناتج  كمصدر  واحد  قطاع  على  اقتصادها  في  تعتمد  التي  الدول 
القومي وتشير هذه الظاهرة إلى وجود اختالل في صادراتها حيث تحتل سلعة واحدة وهي 
سلعة أولية )Primary Commodity(، عادًة نسبة كبيرة من إجمالي حجم الصادرات وأن 
هذه السلعة تتأثر كثيراً بتغيرات أسعارها في السوق العالمية، ومن المعروف بأن النفط 

هوتلك السلعة الرئيسية في ليبيا والتي تشكل نسبة 70ــ %75 من إجمالي الصادرات.
برميل  مليون   1.6 من  اقترب  إنتاج  معدل  على   2003 العام  منذ  ليبيا  حافظت  وقد 
من  البالد  عائدات  من  نحو94%   2010 عام  حدود  إلى  ويشكل  الخام،  النفط  من  يومًيا 
النقد األجنبي و%60 من العائدات الحكومية و%30 من الناتج المحلي اإلجمالي حيث كانت 
ليبيا تنتج 1.65 مليون برميل يوميا من معدل احتياطي قدره 41.5 مليار برميل، وكانت 
3 ماليين برميل يوميًا، وكان معدل دخل  2011 زيادة إنتاجية بحوالي  تعتزم في خطة 

الفرد في تلك الفترة هو4400 دينار.
فيها  ترنحت  تاريخية،  اقتصادية  أزمة  فبراير   17 أحداث  اندالع  منذ  ليبيا  وتشهد 
عائدات النفط وتناقصت بشكل مخيف ومتسارع لتشهد هبوطا بنحو307 مليار دينار في 
عام 2016 بعد أن كانت 770 مليار دينار في عام 2011 وقفزت فيها معدالت التضخم 

العوامل أسهمت بشكل أساسي  الفترة نفسها، وكل هذه  إلى %24 خالل  من 9.5% 
في تدهور الوضع االقتصادي وتوقف معظم األنشطة االقتصادية وبخاصة الصناعة 

أزمــة تــاريخيــة لــالقتصــاد الليبــي
بسبـب نقـص اإلنتـاج النفطـي
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في ظل ما عرفته البالد
من نزاعات مسلحة، كان األثر 

البالغ واضحا على إنتاج قطاع 
النفط الذي تعطل لشهور 

مما أدى إلى تدهور األوضاع 
المعيشية ونقص السيولة 

في المصارف.

والبناء  الزراعة  وقطاع  التحويلية 
وتدهور  السياحة  وقطاع  والتشييد 
عن  فضال  والصحة  التعليم  قطاع 
انخفاض حاد في إجمالي الصادرات وتآكل 

االحتياطي األجنبي.
نزاعات  من  البالد  عرفته  ما  ظل  وفي 
مسلحة، كان األثر البالغ واضحا على إنتاج 
قطاع النفط الذي تعطل لشهور مما أدى 
ونقص  المعيشية  األوضاع  تدهور  إلى 
التفاؤل  أن  إذ  المصارف،  في  السيولة 
بتحقيق االنتعاش االقتصادي بعد »الثورة« 
تبّدد سريعا، ففي نهاية عام 2012 بدأت 
التأثير  في  اإلدارية  والنزاعات  االحتجاجات 
تم  يوليو2013  وبحلول  اإلنتاج  على 
والغازية  النفطية  المنشآت  بعض  إغالق 
 200 من  أقل  إلى  الصادرات  وانخفضت 

ألف برميل نفط يوميًا في أبريل 2013.
الربع  في  النفطية  الموانئ  إغالق  ومنذ 

األخير لعام 2013 مع انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بداية النصف الثاني من عام 
2014 من 105.8 دوالر للبرميل عام 2013 إلى 45 دوالر للبرميل عام 2016، انخفضت 
إلى   2012 اليـــــوم عام  النفط الخام من 1.5 مليون برميل في  إنتاج  في ليبيا معدالت 
400 ألف برميل في اليـــــــــوم عام 2016، فتراجعت أسعاره ما انعكس سلبًا على وضع 

االقتصاد الليبي حيث أكد مصرف ليبيا المركزي أن:
2012 إلى 4.8 مليار دوالر  الخام انخفضت من 53.3 مليار دوالر عام  النفط  إيرادات 

عام 2016.
إلى 8.6 مليار دينار عام   2012 العامة انخفضت من 70.1 مليار دينار عام  اإليرادات 

.2016
االنفاق العام انخفض من 62 مليار دينار عام 2012 إلى 28.8 مليار دينار عام 2016.

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية انخفض من 112.6 مليار دينار عام 2012 إلى 
21.3 مليار دينار عام 2016.

تسجيل عجز غير مسبوق في الميزانية العامة بلغ حوالي 20.2 مليار دينار عام 2016.
2013 بلغ 9.7 مليار دينار  تسجيل عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات منذ عام 

عام 2016 مقابل 16.4 مليار دينار عام 2015 و27.4 مليار دينار عام 2014.
انخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية بشكل كبير واستمرار المضاربة عليه 
في ظل غموض التكهنات باتجاهات الوضع السياسي واالقتصادي في البالد وحالة »عدم 

اليقين« السائدة في المجتمع.
ارتفاع معدالت التضخم من %15.9 عام 2012 إلى %25.9 عام 2016.

كما أدى االضطراب الحاصل في إنتاج النفط الخام وتصديره إضافة النهيار أسعاره 
اإلنفاق  العام حيث سيطر  اإلنفاق  كبير في هيكل  خلٍل  إلى ظهور  الدولية  األسواق  في 
الجاري على مجمل اإلنفاق العام وتقلص اإلنفاق االستثماري الذي ُيعوَُّل عليه في خلِق 
الصرف،  أسعار  واستقرار  االستخدام،  معدالت  وزيادة  االقتصادي،  للنمو  جيدة  فرص 

وتخفيض معدالت التضخم، وتقليل العجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات.
 وقد ساهم ذلك في تفاقم الوضع االقتصادي الليبي متأثرا وبشكل مباشر في العجز 
المالي، حيث بلغ أواخر العام 2014، 22.8 مليار دينار )1604 مليار دوالر( أي بنسبة 44% 
خمس  بلغ  النفط  إنتاج  فإن  الدولي  البنك  تقدير  وحسب  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 
ما كان عليه سابقًا أي معدل 335 ألف برميل يوميا في النصف األول من السنة اقترانًا 
الليبية وتراجع  العامة  الميزانية  النفط عالميًا مما أدى إلى عجز في  بالهبوط في أسعار 

عائدات النفط بحوالي 2.25 مليار دوالر وهي مستويات تاريخية في االقتصاد الليبي.
السياسي  واالنقسام  الصراع  بسبب  النفطي  اإلنتاج  تعطل   2015 منتصف  وبحلول 
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الجدير بالذكر أن سوء اإلدارة 
والفساد وتمويل المليشيات 
وبعض الصفقات المشبوهة 
لقادة األحزاب أدت إلى المزيد 

من استنزاف الموارد المالية 
وتبديد الثروة في ليبيا.

مستوى  عند  واستمر  الشاملْين، 
يقارب  ما  أي  يوميًا  برميل   400
غياب  وفي   ،2011 عام  اإلنتاج  ربع 
)الجيش  الدولة  في  الدفاعية  المؤسسات 
تعرضت  القومي(  واألمن  والشرطة 
والمنشآت  والغاز  النفط  أنابيب  خطوط 
النفطية إلى هجمات وأجبرت على اإلغالق 
وبقيت المنشآت البحرية في الغرب لفترات 
وفرت  وقد  انقطاع  دون  تعمل  طويلة 
بدورها الجزء الكبر من عائدات ليبيا عام 
اإلدارة  سوء  أن  بالذكر  والجدير   ،2015
وبعض  المليشيات  وتمويل  والفساد 
أدت  األحزاب  لقادة  المشبوهة  الصفقات 
المالية  الموارد  استنزاف  من  المزيد  إلى 
وتبديد الثروة في ليبيا، وقد تمكن رجال 
خطوط  تأمين  من  المشبوهين  األعمال 
الستيراد  المحلية  البنوك  من  ائتمان 
أو  تسليمها  يتم  ال  غالبًا  التي  البضائع 

تسلمها بكميات أقل مما هو منصوص عليه بالتواطؤ من مسئولين في الجمارك الليبية.
 15% من  أقل  إلى  وصلت  النفط  تصدير  عائدات  أن  الدولي  البنك  تقديرات  وتشير 
عن مستواها في 2012 في الوقت الذي كان مستوى الواردات التي يحركها االستهالك 
مرتفعًا، وانتقل رصيد ميزان الحساب الجاري من التوازن في 2013 إلى عجز يقدر بنسبة 
2015 ولتمويل هذا العجز يجري استنفاذ صافي  %75.6 من إجمالي الناتج المحلي في 
احتياطات النقد األجنبي بسرعة وانخفضت االحتياطات من 107.6 مليار دوالر في 2013 

إلى ما يقدر بنحو56.8 مليار دوالر بنهاية عام 2015.
توازيا مع ذلك كانت االستثمارات غير كافية لتوفير الخدمات العامة وبوجه عام ارتفع 
من   75% إلى   2014 في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إجمالي  من   43% من  الميزانية  عجز 
المركزي  البنك  في  الحكومة  ودائع  من  العجز  معظم  تمويل  وتم   2015 في  اإلجمالي 
إلى  النفط  2015 فقد انخفضت صادرات  المدفوعات في  الليبي، وتدهور وضع ميزان 

300 مليون برميل يوميًا في نهاية العام.
سجل  إذ  تراجعه  الدوالر  مقابل  الليبي  للدينار  الرسمي  الدينار  صرف  سعر  وواصل 
هبوطًا آخر يزيد عن %9 في 2015 وفي السوق الموازية انخفضت قيمة الدينار نحو160% 
بسبب القيود على معامالت النقد األجنبي التي ينفذها البنك المركزي الليبي والتي أدت 
احتياطاتها.  وضعف  الليبية  التجارية  المصارف  في  السيولة  مشكلة  تفاقم  إلى  بدورها 

وعلى الصعيد نفسه انخفض نموا لناتج المحلي الحقيقي بنحو10.2%.
وفي تقرير للبنك الدولي أكد أن االقتصاد الليبي على شفا االنهيار مما يجعل الجمود 
لنفط،  األساسي وهوا  الطبيعي  لمورده  البلد  استغالل  األهلي دون  والصراع  السياسي 
ففي ظل انخفاض إنتاجه إلى خمس أضعافه في السابق هبطت اإليرادات وتفاقم عجز 
فقدان  ومع  ليبيا.  اقتصاد  في  تاريخية  قياسية  بأرقام  الجاري  الحساب  وعجز  الميزانية 
الدخل  تآكل  إلى  أدى  مما  التضخم  معدل  وتسارع  الدينار  أمام  لقيمته  السريع  الدينار 
على  المفروضة  والقيود  المضاربة  ومع  للمواطن،  المعيشة  مستوى  وتدني  الحقيقي 
صرف العملة، دخل االقتصاد الليبي حلقة مفرغة ونشطت السوق الموازية التي لجأ إليها 
الليبيون لعقد كل صفقاتهم التجارية تقريبا، وقد فقدوا ثقتهم في المصارف، وأدى هذا 
الوضع إلى إفراغ رفوف المتاجر، إذ عمد التجار إلى الحد من البضائع المستوردة خشية 
تكبد خسائر في سوق عمالت متقلب للغاية وتفاقمت أزمة السيولة بسبب عجز الحلول 

السريعة واالقتراحات غير المجدية لحلها.
مصرف  محافظ  الحبري  علي  كشف   2016 المالية  السنة  من  الثاني  الربع  بحلول 
البنوك  خزانات  بأن  النواب  مجلس  جلسة  أمام  البيضاء  مدينة  في  المركزي  ليبيا 
نملك  )ال  صرح  حيث  األموال  من  خالية  تكون  تكاد  الشرقية  المنطقة  في  التجارية 
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 أضر الجمود السياسي 
بالمالية العامة حيث 

انخفضت إيرادات الميزانية 
العامة للدولة من القطاع 

النفطي إلى خمس
مستواها قبل 2011.

ليبيا  في  األموال  إن  المال.. 
السياسية  للسيطرة  تخضع 
حاًل  أملك  وال  المليشيات  وسلطة 
نؤمن  ولكننا  القصير  المدى  في  سحريًا 
الوصول  يمكننا  والمعرفة  بالعلم  بأننا 
وأشار  االقتصادية(.  المشكلة  حل  إلى 
حلواًل  يملك  المركزي  المصرف  أن  إلى 
داعيًا  والطويل،  المتوسط  المدى  على 
أن  بحقيقة  الليبي  الشعب  مصارحة  إلى 
اعتماد  في  تكمن  االقتصادية  المشكلة 
قائاًل:  النفط  ريع  على  الوطني  االقتصاد 
منذ 42 عامًا.. ومعها 5 سنوات بعد الثورة 
ونحن في غيبوبة النفط، وأضاف أنه ضد 
لالقتصاد  أن  ذلك  النفط،  على  االعتماد 
عن  البحث  ويجب  مؤلمة  عواقب  الريعي 
روسيا  في  العملة  طباعة  وعن  بدائل. 
بشكل  الليبية  العملة  طباعة  أن  أوضح 
متكرر، ال يحل األزمة بشكل نهائي، قائًلا: 
احتياطاتنا من السيولة تكفى لستة أشهر، 
وخالل هذه المدة نسعى إلى وضع حلول 

ألزمة السيولة في المنطقة الشرقية، ولوال طباعة العملة لهاجم المواطنون المرافق التي 
تمارس األنشطة االقتصادية في مدنهم.

كل ما سلف ذكره أدخل االقتصاد الليبي في حالة ركود عام مما ضعف جانب العرض 
وتسارعت  النفطية  غير  القطاعات  واستمر ضعف   2015 في   10% بنسبة  انكمش  الذي 
إلى زيادة نسبتها  2015 فيما يرجع أساسًا  إلى %9.2 في  وتيرة التضخم ليصل معدله 
أربعة   - المدعومة  األغذية  سيما  ال   - التمويل  نقص  وأدى  الغذاء،  أسعار  في   13.7%
أضعاف، وأضر الجمود السياسي بالمالية العامة حيث انخفضت إيرادات الميزانية العامة 
العام مرتفعًا  2011 وظل اإلنفاق  إلى خمس مستواها قبل  النفطي  القطاع  للدولة من 
مستوى  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إجمالي  من  العام  القطاع  موظفي  أجور  فاتورة  وبلغت 

قياسيًا نحو59.7%.
مستوى  وتدهور  المحلي  الناتج  مستوى  انخفاض  في  العوامل  تلك  كل  أسهمت  وقد 
معيشة السكان فضال عن تدهور قيمة الدينار الليبي، الذي فقد جزءا كبيرا من قيمته 
أمام العمالت األجنبية، كما أسهم  نقص السيولة في المصارف ولجوء المصارف والتجار 
إلى التعامل بالصكوك والتي تعتبر أوراقا نقدية بديلة للعملة في كثير من الحاالت وأدى 
ذلك بدوره إلى إنعاش السوق السوداء وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك واختفاء قسم 

كبير من السلع في السوق.
المواطنون  منها  يعاني  التي  المعيشية  األوضاع  في  سلبًا  األزمة  هذه  أثرت  كما 
خصوصًا من فئات الطبقة الوسطى، التي حملت على عاتقها الكثير من الديون مما 
البلد،  في  اإلنساني  الوضع  سوء  عن  فضاًل  واإلفالس  بالفقر  الفئة  تلك  معظم  هدد 
األمر الذي يجعل النظرة ضبابية لألفاق االقتصادية المستقبلية في المدى المتوسط. 
وكشف ممثل وزارة االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق المكلف بملف المغرب العربي، 
تراجع  الليبي  االقتصادي  الوضع  بأن  مغاربية،  ندوة  خالل  النويلي،  المجيد  عبد  معاذ 
كثيرا خالل السنوات األخيرة، حيث قدر حجم الخسائر بنحو 200 مليار دوالر منذ عام 

.2011
تحتاج ليبيا ومع الظروف اإلقليمية والدولية إلى عودة تصدير النفط بسرعة قصوى 
ونزع  العنف  لنبذ  استراتيجية  وإرساء  السليمة،  بالطريقة  االقتصادية  الموارد  وتوجيه 
السالح ونشر السالم وإصالح قطاع الدفاع واألمن عالوًة عن االتفاق واإلصالح السياسيين 
لبلد بات على شفير االنهيار، فالوضع التي تمر به ليبيا اليوم بعيٌد عن التزييف والخداع 
المزدوجة  الحكومة  تحاول  التي  والمالية  االقتصادية  أزمتها  لحل  الوهمية  والسياسات 

ترويجها.
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تمثل القطاعات االقتصادية 
غير النفطية في ليبيا، أكثر 

من 20 من إجمالي الناتج 

حسين مفتاح

إيرادات  على  كامل  شبه  بشكل  باعتماده  ريعيا،  اقتصادا  الليبي  االقتصاد  يعد 
تصدير النفط، الذي يمثل %95 من إجمالي إيرادات البالد، كما يمثل %80 من الموارد 
الممولة لحزانة الدولة. وعلى الرغم مما يمثله النفط من هيمنة على موارد االقتصاد 
الليبي، تبقى لليبيا عدة خيارات بديلة للنفط، وإن كانت لم توَل اهتمامات كبيرا بالنظر 
لسهولة التعامل مع إنتاج وتصدير النفط »نسبيا«، وبالنظر لحركة التحول السريعة التي 
اقتضت الضرورة أن تتخذ مسارا عالجيا للمشاكل التي كانت تعيشها البالد، باعتبارها 

حتى أواخر الستينيات من القرن الماضي تصنف ضمن أفقر دول العالم.
وتمثل القطاعات االقتصادية غير النفطية في ليبيا، أكثر من %20 من إجمالي الناتج 
الحديد  البتروكيمياويات،  وصناعات  الزراعية،  المحاصيل  وتشمل  المحلي،  الوطني 
المجال  ليبيا  وفتحت  أخرى.  إنتاجية  ونشاطات  وسطى  صناعات  إلى  إضافة  والصلب، 
الخاصة،  المصارف  بتأسيس  والسماح  المالية،  األسواق  بفتح  المالي،  االستثمار  أمام 
إال أن هذا النشاط لم يحقق المنتظر منه، وبقي العمل في هذا المجال محدودا إذ لم 
الوقت  في   ،2011 سنة  قبل  دوالر  مليار   1.3 الليبي  المالية  األوراق  سوق  حجم  يتجاوز 
الذي بلغت فوائض الحسابات الليبية الخارجية %20 من إجمالي الناتج المحلي في عام 

ليبيا.. إقتصاد ريعي
ال خالص له من سيطرة النفط
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بدأ تحويل بعض القطاعات 
من العام إلى الخاص، 

بشكل جزئي، وشمل ذلك 
المصارف التجارية العاملة 

في البالد، وشركات الهاتف 
المحمول، وبعض المصانع 

بما في ذلك الصناعات 
الثقيلة.

2010، كما بلغ صافي األصول األجنبية بالبنك المركزي الليبي وهيئة االستثمار الليبي 
)صندوق الثروة السيادية( ما يقدر بحوالي 150 مليار دوالر أمريكي.

تتجه  ليبيا  في  االقتصادية  السياسة  كانت   ،2011 سنة  فبراير  أحداث  اندالع  قبل 
بالدولة،  وتمويلها  إدارتها  في  ارتبطت  التي  القطاعات  من  العديد  »خصخصة«  نحو 
وبدأ بالفعل تحويل بعض القطاعات من العام إلى الخاص، بشكل جزئي، وشمل ذلك 
المصانع  وبعض  المحمول،  الهاتف  وشركات  البالد،  في  العاملة  التجارية  المصارف 
تعد  ليبيا  أن  االستثمار،  مجاالت  في  مختصون  ويرى  الثقيلة.  الصناعات  ذلك  في  بما 
على  استراتيجي  موقع  من  ليبيا  به  تتمتع  لما  العالمية،  الشركات  يجذب  واعدا  مكانا 
البحر المتوسط، في قلب الوطن العربي ودول شمال أفريقيا، األمر الذي يجعلها نقطة 
مناسبة بين منطقتين أساسيتين، تمثل األولى القوة الصناعية والقدرة اإلنتاجية شماال 

»أوروبا«، ومنطقة الموارد الطبيعية والمواد الخام جنوبا »أفريقيا«.

تقديرات دولية: ليبيا تتجه نحو اإلفالس

لعل السؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذه المعطيات، هو »هل ستذهب ليبيا نحو 
تنويع االقتصاد وكسر هيمنة النفط؟«، ولإلجابة عنه نستشهد بتقرير البنك الدولي، 
الصادر في شهر أكتوبر الماضي، والذي أكد أن تحسن آفاق االقتصاد الليبي »يتوقَّف 
بشكل أساسي على تحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي الذي أحدث انقساًما في 
البالد، وعلى تحسن األوضاع األمنية« في البالد، محذًرا من أنه »إذا استمر سباق الصراع 
واالنفالت األمني« و»بالمعدل الحالي«، فإن ذلك »سيقود في نهاية المطاف إلى اإلفالس«، 

وستواصل احتياطات النقد األجنبي االتجاه »نحو النضوب«.
وبين التقرير إلى أن تسارع »وتيرة التضخم« في االقتصاد الليبي تسببت »في مزيد 
التحديات  تتجاوز  المتوسط  األمد  »في  أنه  موضًحا  للسكان«.  الشرائية  للقوة  التآكل 
إعادة اإلعمار إلى معالجة الفجوات اإلنمائية فيما قبل 2011، وتنويع النشاط االقتصادي 
غير  القطاعات  أنشطة  »بطء  استمرار  يؤكد  كما  الخاص«.  القطاع  بتنمية  والنهوض 
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تعاني ليبيا اليوم عجزا غير 
مسبوق في موارد الطاقة 
الالزمة لتغذية النشاطات 
الصناعية والزراعية، التي

قد تكون بديال أو رافدا
مساعدا للنفط.

النفطية بفعل المعوقات الناجمة عن نقص األموال واألمن«. متوقًعا »أن يزداد إجمالي 
الناتج المحلي بنسبة %25.6 في 2017، ليرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل بدرجة 

كبيرة إلى %65 من مستواه في 2010 بعد فقدان أكثر من نصف قيمته«.

االستحقاق أكبر من التحدي

البالد، يبدو أن  التي تعيشها  إلى الظروف  الدولي، وبالنظر  البنك  ومن خالل تقرير 
سبل خروج االقتصاد الليبي عامة من حالة االنهيار بعيدة المنال، وتبقى واقعيا مرتبطة 
وتصديره،  النفط  من  ممكن  قدر  أكبر  إلنتاج  المناسب  المناخ  توفير  على  بالقدرة 
أكثر  أكثر استقراراً، ولمناخ  تبقى في حاجة ألوضاع  االقتصادية األخرى  القطاعات  أما 
مناسبة، نظرا لما تحتاجه الحركة االقتصادية من حالة استقرار كامل، واستتباب لألمن، 
لما لحركة االقتصاد المتنوع من متطلبات تسمح لرؤوس األموال بالمغامرة، في أقل 
مباشرة،  وغير  مباشرة  موضوعية  معطيات  توفر  على  عالوة  ممكن،  مخاطرة  هامش 

وهو ما ال يتأتى في الوضع المعاش في ليبيا.
النشاطات  لتغذية  الالزمة  الطاقة  موارد  في  مسبوق  غير  عجزا  اليوم  ليبيا  تعاني 
الصناعية والزراعية، التي قد تكون بديال أو رافدا مساعدا للنفط، فكل المدن الليبية 
تشهد انقطاعا متواصال للتيار الكهربائي، ما اضطر الحكومة لوقف إمداد العديد من 
وقف  قرر  الذي  بمصراتة،  والصلب  الحديد  مجمع  كان  وآخرها  الصناعية،  المجمعات 
مده بالكهرباء من الشبكة العامة. وإلى جانب العجز في الطاقة يبقى الهاجس األكبر 
العمليات  من  وغيرها  المواصالت،  خطوط  وتأمين  اإلنتاج،  مواقع  تأمين  في  يتمثل 
مباشرة،  غير  أخرى  مباشرة،  بعوامل  ترتبط  االقتصادية  العملية  أن  باعتبار  المكملة 
وجميعها ال تبدو من الممكن توفرها على أرض الواقع، في ظل سطوة المليشيات على 
سلطات الدولة، حتى أصبحت عملية نقل المخصصات النقدية للمصارف العاملة في 
المدن البعيدة عن المصرف المركزي، من أعقد العمليات التي تستوجب استنفارا أمنيا، 
سيكون  فكيف  حرب،  حالة  في  للدخول  باالستعداد  يكون  ما  أشبه  عسكريا  وتجهيزا 
الحال في العمليات التي تستوجب الحركة والنقل بشكل يومي؟ من خالل ما ذكر يتضح 
أن االستحقاقات الواجبة لتتمكن ليبيا من تحرير اقتصادها من هيمنة وسطوة الموارد 
والتشظي  الفوضى،  حالة  من  للخروج  فقط  ليس  كبيرا،  تحديا  تستوجب  النفطية، 
إرادة وطنية قوية، وإدارة حكيمة، يمكنها رسم  السياسي، واالنفالت األمني، بل لتوفر 

الخطط الناجعة، وبمقدورها تحويل الخطط إلى مشروعات على أرض الواقع.
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وضع الجضران  نفسه
في صدارة المشهد المتعلق 

بصناعة النفط في ليبيا
ما جعل الحكومات المتالحقة 
تتودد إليه والدول  والشركات 

الكبرى  تسعى الى
نيل رضاه.

الحبيب االسود 

ابراهيم  لسلطة  المفاجءي  اإلنهيار 
النفطي   الهالل  منطقة   على  الجضران 
المتواصل  الجدل  أنهى حالة من  الليبية، 
استمرت لمدة خمسة أعوام حول طبيعة 
التحرك  ومفصليات  وأهداف  وتوجهات 
المنشآت  السابق لحزس  الميداني لآلمر 
جاء  التي  منطلقاته  وحول   ، النفطية 
المشهد  صدارة  في  نفسه  ليضع  منها 
المتعلق بصناعة النفط في ليبيا ، ما جعل 
الحكومات المتالحقة تتودد إليه ، والدول  
والشركات الكبرى  تسعى الى نيل رضاه 

القت   2005 فبراير  من  األول  في  
ابراهيم  على  القبض  األمنية  االجهزة 
الجضران و أشقائه سالم و جمال و أسامة 
خالد  و  غنيوة  موسي  من  وكل   ، مفتاح  و 
الكيالني  و  الخفيفي  يوسف  و  الزايدي  
عرف  ما  في   ، الشيخي  العربي  و  الزوي 
االنتماء  بتهمة   ، جهاد   355 بالقضية 

الى جماعة الجهاد فالجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة ، وبحسب ملف 
القضية ، فإن الجضران حصل على فتوى بإستحالل المال العام من خالل عضو الجماعة 
خالد الزوي وقام بموجب هذه الفتوي  بالسطو على حوالى 40 سيارة مملوكة للدولة 
وعلى   ، عليه  القبض  يوم  عائلته  ورشة  فى  و  منزله  فى  ألغام  و  متفجرات  ضبط  ،وتم 

وثائق تثبت التخطيط إلستهداف مصالح أمريكية فى منطقة الهالل النفطي .
في العام 2008 قدمت اسرة الجضران  إلتماسًا موجها للعقيد معمر القذافي طلبت 
من خالله العفو على ” إبراهيم و جمال و أسامة و سالم ” حيث كان إبراهيم و أسامة 
يواجهان حكمًا بالمؤبد كما تعهدت بتجنيبهم  ممارسة أي نشاطات معادية للدولة 
 8 و  اإلفراج  مابين  األحكام  تخفيف  تم  و  اإللتماس  فى  النظر  تم  قد  و  المستقبل  فى 

سنوات سجن .
وفي العام 2010 تم اطالق سراح ابراهيم الجضران المحكوم عليه بالسجن المؤبد 
االسالم  سيف  رعاها  التي  السجون  داخل  المصالحة  عملية  اطار  في   ، أشقائه  وعلى   ،

القذافي  بعد ما سمي بالمراجعات الفكرية للجماعة المقاتلة 
التي  القيادات  وبخاصة   ، المتشددة  االسالمية  للجماعات  كان   ، قليلة  اشهر  وبعد   
اطلق سراحها من سجن بوسليم دور  محوري في االنتفاضة التي عرفتها ليبيا بداية 
الجضران  ابراهيم  يتخلف  ولم   ، الشرقية  المنطقة  انطالقا من   2011 فبراير   14 من 
وأشقاؤه عن ذلك ، حيث يؤكد بنفسه أنه قاتل في جبهة البريقة وصوال الى السيطرة 
ابوبكر يونس جابر  الدفاع  المعتصم ووزير  القذافي ونجله  على مدينة سرت ومقتل 

في 20 اكتوبر 2011 
القذاذفة  لقبية  التابعة  السيارات  من  كبير  عددا  الجضران  غنم   ، الفترة  تلك  في 
بسرت ومنطقة بوهادي وعلى اليات عسكرية ، ما جعله يلتفت الى الحقول النفطية من 

الصعود العنيف والسقوط المدوي
ابراهيم الجضران :

ابراهيم الجضران
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اكتشف الجضران انه لن يصل 
الى حكم االقليم العتبارات 
عدة من أبرزها أنه ينحدر من 

جذور تشادية.

النفطية  المرافءي  والى  حوله 
المتعددة على ساحل المنطقة 
الوسطى ، مدفوعا بالشعارات 
التي تم رفعها  في ذلك الوقت 
حول النظام الفيديرالي وتقسيم الثروات 
اقليم  يستأثر  أن  وضرورة   ، االقاليم  بين 
برقة ) المنطقة الشرقية ( بنصيب االسد 
لحدوده  المتاخمة  النفطية  الثروة  من 
التاريخه ، والواقعة في المنطقة الوسطى 
الكثافة  و  الجاف  الصحراوي  المناخ  ذات 

السكانية الضعيفة 
آمرا  نفسه  باعالن  الجضران  بادر 
يكن  لم  الذي  النفطية  المنشآت  لحرس  
النظام  عهد  في  عناصره  تعداد  يتجاوز 
الى  يرتفع  وجعله   ، االف  الثالثة  السابق 
بشعارات  واستطاع   ، الفا   20 حوالي 
الحصول  القبلية  والحمية  الفيديرالية 

على  دعم كبير يتمثل في عربات عسكرية وراجمات ومدافع هاوزر وغيرها من المعدات 
اليد على مركز  الى مساعدته هو وضع  المحيطين به  الثقيلة، فما كان يهمه ويدفع 
النفوذ النفطي ، انطالقا من مقولة يتفق عليها الفرقاء الداخليون والخارجيون وهو أن 

يسيطر على منابع النفط يسيطر على حاضر ليبيا ومستقبلها 
في العام 2012 بدأ الجضران  يتجه الى لعب دور سياسي برائحة النفط  عبر التمهيد 
لتجزئة البالد ، وفي 2013 أعلن عن تأسيس المجلس السياسي القليم برقة، وتشكيل 
رئيسا  السنوسي   الزبير  أحمد  ،واختير   البرعصي  ربه  عبد  برئاسة  محلية  حكومة 
لالقليم ، فأعلن عن إنشاء مجلس انتقالي وبرلمان خاص مؤلف من مجلسين في األول 
من يونيو 2013  بمناسبة ذكرى إعالن إدريس السنوسي عام 1949 قيام إمارة باالسم 

نفسه قبل اين يصبح ملكا للمملكة الليبية  في العام 1951
في تلك الفترة ، اكتشف الجضران انه لن يصل الى حكم االقليم العتبارات عدة من 
فيدرالي  حكم  أو  برقة  القليم  انفصال  اي  وأن   ، تشادية  جذور  من  ينحدر  أنه  أبرزها 
سيكون من باب اعادة االعتبار لألسرة الحاكمة سابقا ، فاتجه الى التركيز على السيطرة 
على المنشآت النفطية ،ووضع اليد على مدينة اجدابيا  عاصمة قبيلة المغاربة التي بات 
مؤثرا فيها بسلطة المال والسالح أكثر من اعيانها األصليين ، فتم انتخاب شقيقه سالم 
عميدا لبلدية  المدينة ضمن منافسات لعب فيه المال دورا كبيرا ، وتحول الجضران 

الى رمز للمغاربة بعد أن فشل في ان يكون رمزا القليم برقة 
مما  النفطي،  الهالل  منطقة  في  النفطية  الموانئ  الجضران  أغلق   2013 صيف  في 
حرم البالد من تصدير 600 ألف برميل يومًيا من هناك، وفشلت جميع المفاوضات مع 
حكومة  طرابلس برئاسة علي زيدان لفتح الموانئ ، ثم جاءت حكومة  عبدالله الثني 
2014 سلم بموجبه الموانئ النفطية إلى  التي نجحت  في إبرام اتفاق معه في يوليو 
المؤسسة الوطنية للنفط، ولكنه قبل ذلك حاول تهريب النفط عن طريق ناقلة النفط 
مورننغ غلوري، ففي مارس 2014 تمكنت البحرية األميركية من االستيالء على الناقلة 
من  الفرار   من  تمكنت  أن  بعد  قبرص،  ساحل  قبالة  الشمالية  كوريا  علم  ترفع  التي 

البحرية الليبية.
الليبي  الجيش  اطلقها  التي  الكرامة  لعملية  دعمه  الجضران  اعلن   2014 ربيع  في 
لماسمي  التصدي  في   2015 بدايات  في  دور  له  وكان   ، حفتر  خليفة  الجنرال  بقيادة 
بعملية » الشروق « التي قادتها منظومة فجر ليبيا في منطقة الهالل النفطي  مدعوما 
بسالح الجو الليبي ، ثم انقلب على الجيش والبرلمان المنتخب ،وأعلن في اغسسطس 
2015 انه وقبيلة المغاربة قررا  التخلي عن دعم القوات المسلحة ، بينما أشار مراقبون 
آنذاك الى أن شقيقه اسامة المنتمي الى تنظيم داعش االرهابي هو الذي أقنعه بذلك 
من  عناصره  واقتراب  المجاورة  والمناطق  سرت  مدينة  على  التنظيم  سيطرة  ،بعد 

الجضران مع وفد المجلس الرئاسي في راس النوف
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استطاع الجضران ان يتغلغل 
في المجلس الرئاسي

من خالل أختيار ممثل خاص 
له كنائب لفائز السراج

ما يشير الى الدور المتنامي 
الذي بدأ يقوم به

في ظل دعم خارجي.

الموانءي النفطية .
نفوذ  مركز  من  داعش  تنظيم  باقتراب 
المنشآت  حرس  دخل   ، النفطي  الجضران 
عددا  فيه  خسر   ، عدة  معارك  في  النفطية 
تلميع  الى  ابراهيم   اتجه  بينما   ، عناصره  من  مهما 
صورته دوليا من خالل شركات متخصصة في العالقات 
مستشارين  من  يتكون  عمل  فريق  ولتكوين  العامة  
للدخول  طريقا  يجد  جعله  ما   ، المجاالت  مختلف  في 
ابتزاز  وحاول   ، دولية  قوى  مع  مباشرة  مفاوضات  في  
الثني عندما طلب منها  المؤقتة برئاسة عبد  الحكومة 
170 مليون دوالر( قال   ( 300 مليون دينار  مبلغا قدره 
انها مستحقات متخلدة بذمته لعناصر حرس المنشآت 
النفطية ، اال ان رفض الثني دفع المبلغ جعله يعلن والءه 
لحكومة الوفاق بعد أن وجد منها قبوال بدفع مبلغ 200 
مليون دوالر ، وفق أكده مارتن كوبلور المبعوث األممي  
  2016 يوليو   22 في  النوف  راس  زار  الذي   ، أنذاك 

لالجتماع بالجضران 
استطاع الجضران ان يتغلغل في المجلس الرئاسي 
من خالل أختيار ممثل خاص له كنائب لفائز السراج ما 
يشير الى الدور المتنامي الذي بدأ يقوم به في ظل 
كبرى  وشركات  غربية  عواصم  قبل  من  خارجي  دعم 
واصلت  كما   ، فيها  للعمل  تسعى  أو  ليبيا  في  تعمل 
برامجها  بث   » برقة   « الخاصة  التليفزيونية  قناته 
تحالف   2016 يوليو  وفي   ، الجيش  على  للتحريض 
المرتبطة  بنغازي  عن  الدفاع  بسرايا  يسمى  ما  مع 
في  بلعم  زياد  االرهابي  ويتزعمها  القاعدة  بتنظيم 

الخاضعة الدارة شقيقه  الهجوم على مواقع للجيش جنوب وشرق  مدينة اجدابيا 
سالم ، بهدف الوصول الى  بنغازي لدعم الجماعات اإلرهابية التي ال تزال تسيطر 
القوات  مع  مواجهتها  في  للمدينة  الغربية  الضواحي  في  صغية  مساحات  على 

المسلحة الليبية.
وفي 11 سبتمبر 2016  تم طرد الجضران من منطقة الهالل النفطي من قبل القوات 
الزعامات  التي وجدت دعما مباشرا من   » الخاطف  البرق   « الليبية في عملية  المسلحة 
وقبل   ، الماضية  الخمس  السنوات  خالل  تهميشها  تم  التي  المغاربة  لقبيلة  الحقيقية 
اللواء  إلى بن جواد،  الممتدة من درنة  للمنطقة  العسكري  الحاكم  ، أصدر  بايام  ذلك 
عبدالرازق الناظوري، قراًرا بإقالة عميد بلدية أجدابيا سالم شقيق ابراهيم الجضران، 
كافة  االختصاصات  له  وتعطى  للبلدية،  عميًدا  المنفي  محمد  عثمان  مبارك  وتكليف 

المقررة قانوًنا للمجلس البلدي.
ميدانيا ، انتهى دور  ابراهيم الجضران ، الذي خسر آخر رهاناته يوم 18 سبتمبر2016  
بصد الجيش  لهجوم آخر فلوله المدعومة من قبل جماعات تنظيم القاعدة على مدينة 
منطقة  أعيان  أحد  أسرة  منزل  الى  ليلتجءي  جريحا  وفر    ، السدرة  وميناء  النوف  راس 
الكامل عليها  الليبية دخلت المدينة وبسطت نفوذها  القوات المسلحة  ، اال ان  هراوة 
، في حين اختفى الجضران بعد أن اعلنت قبيلة المغاربة رفع الغطاء االجتماعي عنها 
نهائيا ، ودعاه زعيمها الباشا صالح االطيوش الى تسليم نفسه الى السلطات الشرعية 

واعدا اياها بأن يحاكم محاكمة عادلة 
اليوم ال أحد يعلم بالضبط مكان وجود الجضران المطلوب للقضاء بعد تورطه في 

جرائم عدة منها التمرد على مؤسسات الدولة ونهب ثروات الشعب 
عن  الخارجة  الميلشيات  قيادة  ثم  االرهاب  خالل  من  عنيفا  الجضران  صعود  كان 
البرق  لحظة  في  المدوي  السقوط  يأتي  أن  قبل  الدولية  شرعية  ومواجهة  القانون 

الخاطف ، لتطوى بذلك احدى الصفحات المثيرة للجدل في تاريخ ليبيا المعاصر.

الجضران يوم كان  مسيطرا على الهالل النفطي
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ال أحد ينكر الّدور الكبير الذي 
لعبته شركات نفطية عالمية 

كبرى في ملف رفع الحصار 
عن ليبيا الذي كان مفروضا 
على البالد ألكثر من عقدين.

محمد بالطيب

لهذا  الغاز:  »حرب  بعنوان  مقاال  اللبنانية  »األخبار«  صحيفة  نشرت   2012 العام  في 
الغاز في  القذافي« استنادا على فيلم وثائقي فرنسي تناول الصراع حول نفوذ  أُسقط 
 ٢0١١ العام  في  ليبيا  على  الحرب  أن  يصّدق  من  بعد  هناك  كان  »إذا  فيه  قالت  ليبيا 
الليبي من  إنقاذ الشعب  العربي« وأنها خيضت من أجل  »الربيع  كانت جزءاً عفويًا من 
شريط  أخيراً.  بث  الذي  الفرنسي  التلفزيوني  التحقيق  يشاهد  أن  له  بد  فال  طاغية، 
الفرنسيون  أعّد  كيف  تظهر  األولى،  للمرة  ُتكشف  ومعلومات  نادرة  بمقابالت  موّثق 

والقطريون إلسقاط معمر القذافي قبل سنوات، طمعًا بحقول غاز ضخمة في البالد«. 
العامل  دور  حول  ومثبتة  معروفة  حقيقة  يؤكدان  اللبنانية،  الصحيفة  وتقرير  الفيلم 
االقتصادي في رسم السياسات الّدولية، وحجم تأثير اللوبيات االقتصادّية وخاصة منها 
شركات النفط في صنع القرار السياسي، ورّبما تعتبر ليبيا أهم مثال في هذا الجانب، 
فال أحد ينكر الّدور الكبير الذي لعبته شركات نفطية عالمية كبرى في ملف رفع الحصار 
عن ليبيا الذي كان مفروضا على البالد ألكثر من عقدين من الّزمن، ودورها في إنهاء 

العديد من الملفات العالقة بين ليبيا والمجتمع الّدولي. 
وقالت الصحيفة في تقريرها عن الفيلم أّنه »عندما يقول الوسيط بين شركة »توتال« 
النفطية الفرنسية والدولة الليبية في عهد معمر القذافي إن »قطر حّثت فرنسا على 

ماهي أهم الشركات 
؟النفطّية األجنبية في ليبيا
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يمكن القول إن تاريخ ليبيا 
المعاصر كلّه هو »تاريخ 

النفط« وتاريخ الصراع حول 
المصالح النفطيّة، ففي كل 
فترة مهمة وتحّول جذري في 
المشهد الليبي، تقبع براميل 

النّفط وأنابيبها وعوائدها 

على  حرب  شّن 
أجل  من  ليبيا 
على  االستيالء 
حقول الغاز وتقاسمها«، 
القوات  تعلن  وعندما 
الفرنسية  الجوية 
تنفيذ  عن  والبريطانية 
عسكرية  »تمارين 
تحاكي  مشتركة« 
وهمي  بلد  »قصف 
قبل  ديكتاتور«،  يحكمه 
إعالن  من  قليلة  أشهر 
بدء الهجوم على ليبيا، 
عميل  يعترف  وعندما 
فرنسي  استخباري 
ليبيا  إلى  أُرسل  بأنه 
بدء  قبل  آخرين  مع 
العسكرية  العملية 
بغية »تحضير األرضية« 
غير  أعمااًل  نّفذ  وأنه 
تمهيداً  هناك  قانونية 
يكافئ  وعندما  للحرب، 

على  فقط  يومًا   ١٥ بعد  سّري  نفطي  بعقد  الفرنسيين  الليبي  االنتقالي«  »المجلس 
تنفيذ الهجوم العسكري. بعد هذا كله، يصبح من الصعب فهم إسقاط نظام القذافي 
خارج إطار تأمين مصالح نفطية فرنسية ــ قطرية بعيداً عن أسطورة »إنقاذ أهل بنغازي 
المهّددين بالفناء« و»تحرير الشعب الليبي من الطاغية« و»التحاق ليبيا بالربيع العربي«« 

وفق تعبيرها. 
لذلك يمكن القول إن تاريخ ليبيا المعاصر كّله هو »تاريخ النفط« وتاريخ الصراع حول 
المصالح النفطّية، ففي كل فترة مهمة وتحّول جذري في المشهد الليبي، تقبع براميل 
اكتشاف  من  بدءا  المشهد،  خلفية  في  الضخمة،  المالية  وعوائدها  وأنابيبها  الّنفط 
أولى اآلبار منذ عقود بعيدة مرورا بقرار التأميم وبالحصار وفّكه وصوال ألحداث العام 
2011، مما يدعونا للتساؤل حول أهم الشركات النفطّية األجنبّية في ليبيا وتاريخ حجم 

حضورها في البالد؟.

أهم خمس شركات نفطيّة أجنبية في ليبيا

تنشط في ليبيا العديد من الشركات النفطية المختصة في البترول والغاز، وأعمال 
شركات  خمس  تظهر  الشركات،  هذه  كل  بين  ومن  لكن  واإلنتاج،  والبحث  التنقيب 

عالمية كبرى لها حضورها األبرز واألكثر تأثيًرا

أوكسيدنتال بتروليوم األمريكية

كاليفورنيا  مقرها  والغاز،  النفط  عن  التنقيب  مجال  في  تعمل  أمريكية  شركة  وهي 
الجنوبية.   وأمريكا  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  المتحدة  الواليات  في  وإنتاجها 
بدأت شركة أوكسيدنتال بتروليوم أعمالها في ليبيا منذ العام 1965 وواصلت العمل 
إلى حين فرض العقوبات األمريكية على ليبيا العام 1986، ثم عام للنشاط في العام 
وإنتاج  تنقيب  الشركة خمسة عقود  2008 وقعت  العام  وفي  الحصار،  رفع  بعد   2004
الليبية للنفط كما نجحت في تمديد آجال عقودها  بالمناصفة مع المؤسسة الوطنية 
الحرب  بسبب  البالد  من  كوادرها  الشركة  سحبت   ،2011 العام  بداية  ومع  البالد.  في 
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األمن،  وغياب  العنف  وأعمال 
معدالت  على  كثيرا  أّثر  ما 
إنتاج الشركة في ليبيا، ولكن 
في أكتوبر من نفس العام كان الشركة 
شركة  إعالمية-أّول  مصادر  -وفق 
أجنبية تعاود نشاطها بشكل فعلي في 

البالد من خالل حقل النافورة.

إيني اإليطالية

هي شركة إيطالية كبيرة الستكشاف 
نشاطها  يشمل  النفط  واستخراج 
المصادر  وتذكر  دولة.   85 من  أكثر 
الحرب  بعد  تأسست  أنها  اإلعالمية 

الثانية لسد احتياجات إيطاليا من النفط وأصبحت اآلن مجموعة نفطية من  العالمية 
أكبر الشركات األوروبية تضم عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكانت »بوابة 
شركة  أكبر  بأنها  فيه  قالت  الشركة  عن  تقريرا  سابقا  نشرت  قد  اإلخبارية«  إفريقيا 
نفطية أجنبية تعمل في ليبيا، حيث يبلغ إنتاجها اليومي حوالي 600,000 برميل نفــط 
باإلضافة  ونافتا(،  وبيوتان  بروبان  من  غازية  مكثفات  طبيعي،  غاز  خام،  )نفط  مكافئ 
إلى إنتاج نحو 450 طنا من عنصر الكبريت يوميًا. كما تدير عددا من الحقول النفطية 
ثالث  في  متمثلة  بحرية  وحقوال  الشاسعة،  الليبية  الجغرافيا  على  المنتشرة  البرية 
منصات بحرية، وخزان عائم.  وتدير الشركة أيضًا شبكة خطوط أنابيب برية مختلفة 
األحجام ممتدة آلالف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من 
مجمع مليته الصناعي عبر خط أنابيب بحري بقطر 32 بوصة وبطول 516 كم يربط 
األول  البحري  التصدير  خط  وهو  إليطاليا  الجنوبي  بالساحل  الصناعي  مليته  مجمع 

الذي يربط بين ليبيا وأوروبا.

توتال الفرنسية

وهي شركة نفط فرنسية تعد من أكبر 
الشركات النفطية في العالم ويقع مقرها 
  .1924 العام  في  وتأسست  باريس  في 
حقل  وإنتاج  بتشغيل  الشركة  تقوم 
إحدى  خالل  من  الجرف  وحقل  المبروك 
»سي.بي.تي.ال«  شركة  وهي  فروعها 
الحقلين معًا -وفق  إنتاج  ويصل متوسط 
في  برميل  ألف   60 إعالمية-إلى  مصادر 
اليوم، كما تشارك الشركة في إنتاج بعض 
الحقول األخرى مثل حقل الشرارة. وتعمل 
شركة توتال في ليبيا منذ 60 عاما، وتركز 
والتنقيب  االستكشاف  على  نشاطها  في 
والبحرية،  البرية  الحقول  في  النفط  عن 
ولديها 87 موظفا في ليبيا وفقا لموقعها 
 2015 العام  بداية  وفي  اإللكتروني. 
ما  مسلح  لهجوم  المبروك  حقل  تعرض 
في  أعمالها  وقف  إعالن  إلى  الشركة  دفع 
ليبيا، حيث قالت في تقرير نتائج أعمالها 
عن الربع األول من ذلك العام، إنها قامت 
دوالر  مليون   755 بقيمة  أصول  بشطب 
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من حقولها البرية في ليبيا 
بوقف  قامت  أنها  مؤكدة 
ليبيا  في  النفطي  إنتاجها 
بسبب  الماضي  شباط   / فبراير  في 
وأضافت  األمنية.  األوضاع  تدهور 
الشركة في بيانها الربع سنوي: »زادت 
ليبيا منذ  الجيوسياسية في  التوترات 
الموقع  ويقول   .»2015 عام  مطلع 
الرسمي للشركة انها تساهم في 75 
في  الجرف  موقع  اعمال  من  بالمائة 
االضطرابات  عن  بعيدة  نقاط  ثالثة 
في  االنتاج  بدأت  مدة  ومنذ  األمنية، 
بالمائة،   30 بنسبة  الشرارة  حقل 
لألحداث  نظرا  أنه  الموقع  ويضيف 
االنتاج  أعمال  توقفت  فقد  ليبيا  في 

والتنقيب في المناطق غير المستقرة، وأن حقل المبروك قد أعلن تحت القوة القاهرة.

إكسون موبيل األمريكية

بواليه  ارفينج  في  الرئيس  مقرها  يقع  الجنسيات.  متعددة  أمريكية  شركة  وهي 
تكساس توظف شركة إكسون موبيل أكثر من 82000 شخص في جميع أنحاء العالم، 
مع ما يقرب من 4000 موظف في المقر و27000 شخص في هيوستن. استأنفت شركة 
اكسون موبيل )ExxonMobil( نشاطها في ليبيا في عام 2005 عقب رفع العقوبات 
األمريكية المفروضة عليها وبعد غياب استمر لما يقرب من 25 عامًا وفي العم 2009 
اشتركت شركة ليبيا للنفط القابضة »ليبيان بتروليوم الشركتين االميركيتين »اكسون 
موبيل« في كل من تونس والمغرب نتيجة فوزها بإعالن عروض عالمي في الموضوع. 
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة على الشامخ حينها ان حصة »اكسون موبيل« تصل 
الى نسبة 20 % في السوق التونسية و10 % في السوق المغربية.  وفي سبتمبر من العام 
2013 قالت الشركة إنها ستقلص عملياتها وعدد موظفيها في ليبيا مضيفة انه لم 

يعد هناك ما يبرر اإلبقاء على نشاط كبير هناك في ظل تدهور الوضع األمني.

بريتش بتروليوم البريطانية

ثالت  تعتبر  بريطانية  شركة  هي 
بعد  العالم  في  خاصة  نفط  شركة  أكبر 
الشركة  شكلت  وشل  موبيل  إكسون 
البريطانية  للحكومة  النفطي  الذراع 
سنة  خصخصتها  قبل  عدة  لسنوات 
تبلغ  نفطية  احتياطات  وللشركة   1976
الشركة  وقعت  برميل.  مليار   18.3
اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط عام 
النفط، تشمل  واستخراج  للتنقيب   2007
امتيازات للتنقيب عن النفط على مساحة 
54 ألف كيلومتر مربع في حوض غدامس 
الساحل  قبالة  على األرض وحوض سرت 
البالد  2011 شهدت  العام  الليبي. وبعد 
انفالتا أمنيا أثر بشكل على أعمال الشركة 
التي كررت عديد المرات سحب طواقمها 

من البالد وايقاف اشغالها. 
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خارطة أهم حقول
الغاز والنفط في ليبيا 
برميل  ألف   400 على  اإلنتاجية  طاقته  تزيد  سرت،  شرق  كلم   180 يبعد  السدرة :  ميناء   *

يوميا، ويضم 19 خزانا بسعة نحو 6.2 ماليين برميل.

* ميناء راس النوف : يبعد 23 كلم من ميناء السدرة، وتبلغ طاقته اإلنتاجية 220 ألف برميل 

يوميًا.

ينتج  طرابلس،  العاصمة  شرق  كلم   600 نحو  ويبعد   ، سرت  خليج  في  يقع  البريقة :  *ميناء 

كميات متوسطة من النفط غير محددة.

*حقل آمال النفطي : و يقع في الواحات، وينتج 400 ألف برميل من النفط يوميًا.

*حقل الظهرة : يقع إلى جنوب غرب سرت وإلى شمال زلة وإلى غرب مرادة، يعتبر من أقدم 

الحقول النفطية، وينتج نحو 120 ألف برميل يوميًا.

على  ويحتوي  جالو،  حقل  من  الغربي  الجنوب  إلى  كلم   60 بعد  على  يقع  الفارغ :  *حقل 

احتياطي يقدر بنحو 12.2 مليون برميل من النفط.

ميناء  جنوب  كيلومترا   170 نحو  يبعد  ليبيا،  في  النفطية  الحقول  أكبر  أحد  زلطن :  *حقل 

البريقة، ينتج الحقل نحو 30 ألف برميل يوميًا.

*حقل الفيل : يقع في صحراء مرزق جنوب طرابلس، وينتج 300 ألف برميل يوميًا.

*حقل الشرارة : يقع في صحراء مرزق جنوب طرابلس، وينتج 300 ألف برميل يوميًا.

طاقته  وتبلغ  بنغازي،  غرب  كلم   180 مسافة  على  أجدابيا  مدينة  في  يقع  الزويتينة :  ميناء   *

اإلنتاجية مئة ألف برميل يوميًا.

* ميناء الحريقة : يقع في مدينة طبرق، وتبلغ قدرته اإلنتاجية نحو 110 آالف برميل يوميًا.

*حقل البوري : يقع على بعد 120 كلم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط، وينتج 40 

ألف برميل يوميًا.

30 ألف  540 كلم جنوب غرب مدنية طرابلس، وينتج  *حقل الوفاء: يقع الحقل على بعد 

برميل يوميًا.
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