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ستنتاجات الرئيسيةاال  
أفضى القتال الذي دار في حزيران/يونيو في "الهالل النفطي" في ليبيا، وهي  ما الجديد؟

منطقة ساحلية تحتوي معظم منصات تصدير نفطها، إلى استيالء عسكري وجيز على 
الشرخ المؤسساتي بين الحكومة المعترف بها  المنشآت النفطية، والحقاً، إلى محاولة لتعميق

  دولياً في طرابلس ومنافستها في الشرق.

أدت هذه المناوشات إلى انخفاض صادرات ليبيا النفطية إلى النصف، ما  ما أهمية ذلك؟
تسبب في انخفاض دراماتيكي في العائدات من العملة األجنبية وصدمة القتصاد يعتمد بشكل 

تهالكية المستوردة ويوشك أصالً على االنهيار. تم تحاشي نشوب مفرط على السلع االس
أزمة عندما تراجعت الحكومة الشرقية، لكن المظالم الكامنة خلف الصراع ما تزال دون 

  تسوية.

تتمثل الخطوة األولى في إجراء مراجعة دولية لعمليات المصرفين  ما الذي ينبغي فعله؟
لتي ينبغي أن تؤدي إلى إعادة توحيد المصرف المركزيين المتنافسين، وهي الخطوة ا

، بما ليبيا المركزي. وتشمل الخطوات األخرى انخراطاً أكبر من قبل األمم المتحدة مع شرق
  في ذلك تأمين المنشآت النفطية في المفاوضات المستقبلية حول إعادة هيكلة القطاع األمني.
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 الملخص التنفيذي

انتهت المواجهة التي دامت ما يناهز الشهر حول منصات تصدير النفط الخام في شرق ليبيا. لكن مواجهة 
تموز/يوليو،  11أخرى يمكن أن تنشأ في وقت قريب جداً إذا لم تتم معالجة األسباب الكامنة وراء الصراع. في 

أعلن الجيش الوطني الليبي، وهو القوة التي تسيطر على الشرق، أنه سيستأنف التعاون مع المؤسسة الوطنية 
للنفط الموجودة في مدينة طرابلس الغربية، ما يقلل مخاطر تعميق االنقسامات المؤسساتية في البالد ويفاقم 

لمعنيين الليبيين والدوليين استغالل قرار الجيش الوطني أزمتها االقتصادية العميقة أصالً. لكن ينبغي على ا
الليبي تخفيف حدة التنافس على السيطرة على موارد البالد ومؤسساتها المالية والتوترات حول سوء إدارة 

  األموال العامة. هذا وإال فإن المظالم الشعبية ستستمر مع احتمال تجدد المواجهات المسلحة.

حزيران/يونيو بهجوم قاده إبراهيم  14لنفطية على ثالث مراحل. بدأت في فت أزمة المنصات اتكشّ 
جضران، وهو قائد سابق لحرس المنشآت النفطية، في ما يسمى الهالل النفطي، وهي منطقة ساحلية شرقية ال

بسط سيطرته قصيرة األجل؛ حيث  جضراناليصدَّر منها أكثر من نصف النفط الخام الليبي. كانت محاولة 
  استعاد الجيش الوطني الليبي الهالل النفطي خالل أسبوع.

في أواخر حزيران/يونيو، تطور النزاع إلى خصومة أكبر حول السيطرة على عائدات النفط والغاز. أعلن 
للنفط، ومقرها قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه لن يسمح باستمرار المؤسسة الوطنية 

طرابلس، بإدارة مبيعات النفط من المنصات الشرقية، بل أناط هذه المهمة بالمؤسسة الوطنية للنفط المتوقفة 
. كانت اإلدانة الدولية 2014عن العمل ومقرها بنغازي والتي أسست عندما انقسمت مؤسسات البالد في العام 

تتمتع بصالحيات قانونية طبقاً لقرارات مجلس األمن التابع سريعة، بالنظر إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ال 
لألمم المتحدة. وكانت النتيجة وقفاً فورياً لمبيعات النفط من شرق ليبيا؛ حيث لم يكن هناك من يشتري نفطاً 

%، ما أدى إلى مفاقمة حرمان االقتصاد من 50يبيعه كيان غير قانوني. انخفضت صادرات البالد بمعدل 
  صعبة.العملة ال

تموز/يوليو تحت ضغوط دولية مكثفة بتشجيع من عدة رسائل صدرت عن طرابلس.  11في  تراجع حفتر
وكانت أهم هذه الرسائل الطلب الذي تقدم به رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها 

األموال من دولياً، فايز السراج، إلى مجلس األمن لتشكيل لجنة دولية لإلشراف على مراجعة مستقلة لتوزيع 
قبل المصرف المركزي الليبي. حفتر أيضاً طالب بمثل هذه المراجعة. كما أنه يرى هو وأنصاره فرصاً للدفع 

  وإعادة فتح قضية من ينبغي أن يدير المؤسسات االقتصادية والمالية في البالد.‘ وطنية وحدة’نحو حكومة 

للمؤسسات االقتصادية والليبية أمراً سهل التحقق،  لن يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية وال إيجاد قيادة جديدة
، واألكثر أهمية، المصالح 2014بالنظر إلى االنقسامات المؤسساتية العميقة، وتراكم انعدام الثقة منذ العام 

المتعارضة بين الالعبين الليبيين المتناحرين على المناصب في التركيبة الجديدة. كما أن التزام الالعبين 
نذ الصارم باالتفاق السياسي الليبي، وهو إطار الحكم الذي وافقت عليه األمم المتحدة والموجود م الدوليين

  ض الجهود المبذولة في هذا االتجاه.و، سيق2015كانون األول/ديسمبر 

الفرصة التي وفرتها دعوة السراج إلى مراجعة تجريها األمم  وافّوتيالسبب، ينبغي على األطراف أن ال لهذا 
المصرف المركزي. إنها خطوة أساسية لبناء الثقة من شأنها أن تمهد الطريق لتوحيد  مدفوعاتتحدة لالم

المؤسسات المنقسمة في البالد. لم يتفق الطرفان بعد على ما إذا كان ينبغي للمراجعة أن تشمل التدقيق المالي، 
تحديد ة للدعم في ليبيا أن تساعدهم على ومن ينبغي أن يجريه أو ألي هدف بالتحديد. يمكن لبعثة األمم المتحد

تعريف الشروط المرجعية. مثالياً، ينبغي أن تجرى المراجعة من قبل شركة دولية لتدقيق الحسابات بدعم و
  من بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كأساس  2014المالية للمصرف المركزي منذ العام وينبغي أن يكون الهدف إجراء مراجعة شفافة للمعامالت 
للسياسات النقدية والمالية للحكومة وليس التحقيق في الفساد المزعوم أو فرض من ينبغي أن يدير هذه 
المؤسسة. لن تكون مثل هذه المراجعة كافية لتسوية األزمة االقتصادية، أو استئصال شأفة الفساد المستشري 

ي. لكنها ستبعث برسالة قوية مفادها أن األطراف جادون بشأن جسر االنقسامات في أو منع التصعيد العسكر
  البالد، وإعادة توحيد المصرف المركزي وتحقيق االستقرار في البالد.
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لتحقيق هذه األهداف، ينبغي على بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تزيد من حضورها في شرق ليبيا وأن 
المؤسسات القائمة في طرابلس والمؤسسات المنافسة لها في الشرق، التي ينبغي  تكون بمثابة جسر بين

إشراكها لوضع حد لالنقسام المؤسساتي. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تساعد السلطات الليبية على وضع 
لمنع  استراتيجية توافقية جديدة حول هيكلية سلسلة القيادة في القوات المنتشرة لتأمين منشآت النفط والغاز

  االدعاءات المتنافسة بالشرعية من أن تطلق شرارة حرب جديدة.

ينبغي لألحداث األخيرة في الهالل النفطي أن تذكر الجميع بأن الصراع في ليبيا له أبعاد اقتصادية إضافة إلى 
الج جميع األبعاد السياسية والعسكرية. إن أي استراتيجية تهدف إلى تحقيق االستقرار في البالد ينبغي أن تع

بما في ذلك األمم المتحدة، والدول األعضاء  –هذه المكونات الثالثة بطريقة متكاملة. يعترف صناع السياسات 
بوجود طبقات عديدة لهذا الصراع. إال أنهم وعلى مدى سنوات استمروا  –ذات الصلة فيها والسلطات الليبية 

لتوحيد  –آخرها، االنتخابات  –ئيسي حلوالً سياسية بإعطاء األولوية للبعد السياسي لألزمة وقدموا بشكل ر
البالد. لكن دون تحقيق المزيد من التقدم لمعالجة االنقسامات في المؤسسات االقتصادية والمالية، من المرجح 

ن تصبح االنقسامات العسكرية والسياسية أكثر تجذراً، ما يجعل احتمال التوصل إلى تسوية سياسية أكثر أ
  بعداً.

  2018آب/أغسطس  9س/تونس/بروكسل، طرابل
  

  
  

  



  مجموعة األزمات الدولية

 2018 أغسطس/آب 9 189 تقرير الشرق األوسط رقم

  ما بعد مواجهات الهالل النفطي في ليبيا

I. مقدمة  

رئيسية للصراع الذي قسم ليبيا لقد أصبح التنافس على السيطرة على منشآت وعائدات النفط والغاز قوة دافعة 
. لقد تجلت هذه المنافسة في صراع عسكري على ما يسمى الهالل النفطي، وهو منطقة تقع 2014منذ العام 

في ليبيا والتي  ن منصات تصدير النفط والغاز الستعلى الساحل الشرقي لخليج سرت حيث تقع أربع م
الماضية ما ال يقل عن ست  قد شهدت السنوات الستل 1% من النفط الخام.50يصدر من خاللها أكثر من 

كان رة، ثالتي تقطنها مجموعات سكانية متناهجمات شنتها قوى متنافسة إلحكام السيطرة على هذه المنطقة 
. تسبب كل هجوم في مقتل العديد من األشخاص، ووسع االنقسامات 2018آخرها في حزيران/يونيو 

بالمنشآت، وقلص قدرات ليبيا على تصدير النفط وتدفق العمالت األجنبية إلى االجتماعية وألحق ضرراً بالغاً 
  البالد.

كما تجلت المنافسة في معركة سياسية ال تقل تدميراً حول إدارة المؤسستين الماليتين الرئيسيتين في البالد: 
زي، الذي يجمع العائدات المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير إنتاج وتصدير النفط والغاز، ومصرف ليبيا المرك

  من مبيعات النفط. 

  

 
 
 3، الليبيةالجائزة: الصراع على ثروات الطاقة ، 165انظر تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم  1

. ينتج حوض سرت، وهو المنطقة الصحراوية الواقعة إلى جنوب الهالل النفطي، ثلثي إجمالي النفط 2015كانون األول/ديسمبر 
الخام في البالد عندما يصبح جاهزاً تماماً. هناك ست شركات نفطية، إما كيانات تملكها ليبيا بالكامل أو مشاريع مشتركة مع شركات 

لك وتدير مئات آبار النفط المرتبطة ببعضها بعضاً هناك. الشركات ذات الملكية الليبية الكاملة في حوض سرت هي نفط دولية، تم
شركة نفط سرت وشركة الخليج العربي للنفط، وكالهما تابعتان للمؤسسة الوطنية للنفط. أما الشركات المشتركة فهي: شركة الواحة 

) الفرنسية، Total)، إضافة إلى توتال (Hess) وهس (ConocoPhillipsكونكو فيليبس (للنفط (تشارك فيها الشركات األميركية 
)، وشركة الزويتينة للنفط (مع شركة 2018) في مطلع العام Marathonالتي اشترت أسهم شركة أميركية أخرى هي (ماراثون (

الهروج للعمليات النفطية (مع بتروكندا سترالية)؛ شركة ) األOMV) األميركية و أو إم في (Occidentalأوكسيدنتال  (
)PetroCanada) ؛ وشركة المبروك للعمليات النفطية (مع توتال وستات أويل((Statoil النرويجية). انظر (“Libya Oil 

Almanac. An OpenOil Reference Guide”, OpenOil, undated (published in 2012). يصدر النفط المنتج في .
المنصات األربع في الهالل النفطي (السدرة، وراس النوف، ومرسى البريقة والزويتينة) ومنصة خامسة  حوض سرت من خالل

 إلى الشرق في طبرق (ومرسى الحريقة). وجميعها تقع في شرق ليبيا. 
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مليون برميل  1.65، كانت ليبيا تنتج 2011تشكل عائدات النفط والغاز شريان الحياة لليبيا. قبل حرب العام 
% من إيرادات 96شكلت المبيعات نحو  2مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. 594يومياً من النفط الخام و

ات النقدية وإدارة اقتصاد يالناتج المحلي اإلجمالي، ما سمح لليبيا بمراكمة االحتياط % من65الحكومة وبلغت 
، عندما فرضت المجموعات المسلحة إغالق اآلبار، واألنابيب ومنصات 2013دون ديون حتى العام 

ات التصدير، خصوصاً في الهالل النفطي، وتسببت بانخفاض كبير في اإليرادات الحكومية. كان إغالق منص
، القائد المحلي لحرس المنشآت الجضرانالذي فرضه إبراهيم  2016و 2013الهالل النفطي بين عامي 

النفطية الذي تحول إلى قائد للحركة التي لم تعمر طويالً الستقالل شرق ليبيا، أحد األسباب الرئيسية (إضافة 
مليون برميل يومياً في مطلع العام  1.4نخفاض إنتاج النفط الليبي من الإلى إغالقات أخرى في غرب البالد) 

مليار  40، وانخفاض عائدات بيع النفط من 2016برميل يومياً في مطلع العام  400,000إلى أقل من  2013
تسبب انخفاض العائدات، الذي أسهم فيه االنخفاض العالمي في  3مليار في نفس الفترة. 4.6دوالر إلى مجرد 

ً بإ فصاعداً، في تفاقم العجز  2011نفاق خارج عن السيطرة اعتباراً من عام أسعار النفط الخام، مصحوبا
% 63و 2015% في العام 77و 2014% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 44المالي في ليبيا؛ فقد بلغ 

% من 26، فإن عجز الموازنة ظل 2017رغم زيادة اإلنتاج من النفط والغاز طوال العام  2016.4في العام 
اتج المحلي اإلجمالي، ما أجبر مصرف ليبيا المركزي على تقليص االحتياطي والحد من توافر العملة الن

% من الدخل 90، بلغت عائدات النفط نحو 2018األجنبية لالستيراد للعام الرابع على التوالي. في العام 
هالكية، التي يعتمد الليبيون الحكومي وظلت المصدر الرئيسي للعمالت األجنبية الضرورية لشراء السلع االست

   5عليها بشكل كبير في غياب قطاع صناعي في البالد.

لقد تآمر سوء اإلدارة والفساد على استنزاف األموال؛ فقد أدت اإلجراءات التقشفية، ونقص السيولة (بما في 
. على هذه الخلفية، ذلك العمالت األجنبية) وتردي عملية صنع القرار السياسي إلى انهيار في الخدمات العامة

سعت القوى السياسية والعسكرية المتنافسة داخل ليبيا الستغالل الغضب الشعبي على الوضع الراهن الذي 
  ال يمكن احتماله.

إن الصراع على السيطرة على الهالل النفطي وثرواته هو النقطة المحورية في هذه المواجهة. بالنظر إلى 
النفط والغاز وإلى اللهجة العنيفة التي اتخذتها المناظرة حول إدارة األموال اعتماد ليبيا الكبير على عائدات 

العامة، فإن األسئلة المتعلقة بمن يحرس ويدير منشآت إنتاج وتصدير النفط، وكيفية توزيع العائدات النفطية 
  الواردة إلى المصرف المركزي، باتت أسئلة محورية في الصراع وكيفية تسويته.

رغم حقيقة، وربما بسبب، أن الجهود الدولية لوضع حد للحرب الليبية عززت من احتكار  يستمر الصراع
المؤسسات التي تتخذ من طرابلس مقراً لها لهذه المسائل. منح االتفاق السياسي الليبي المدعوم من الواليات 

ة سميت المجلس الرئاسي، تقاسم السلطلاالعتراف الدولي لهيئة  2015المتحدة والذي تم التوصل إليه في العام 
. اعترف قرار مجلس األمن 2016يرأسها فايز السراج، والتي اتخذت من طرابلس مقراً لها في مطلع العام 

التابع لألمم المتحدة بالمصرف المركزي في طرابلس وبالمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس بصفتهما 
ً التفاق العام طبق 6المؤسستان الشرعيتان الوحيدتان في مجالهما. ، يشرف المجلس الرئاسي على 2015ا

  7توزيع أموال الدولة المودعة في المصرف المركزي.

كان يفترض بالمجلس الرئاسي والحكومة التي يترأسها، حكومة الوفاق الوطني، أن تجسر االنقسامات 
ستان بعد االنتخابات عندما ظهرت إدارتان متناف 2014السياسية والعسكرية التي قسمت البالد في العام 

البرلمانية اإلشكالية، واحدة في طرابلس واألخرى في الشرق. مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له 
والحكومة التي تمخضت عنه في طرابلس، بدالً من االستمرار بمنح  2015رفض االعتراف باتفاق العام 

المركزي الموازي (ومقره أيضاً في البيضاء)  الشرعية لحكومة منافسة في الشرق (في البيضاء) بمصرفها
 ؛كما تسبب االنقسام السياسي في شرخ في األجهزة األمنية 8والمؤسسة الوطنية للنفط (مقرها في بنغازي).

مجلس النواب والحكومة الشرقية يعترفان بالجيش الوطني الليبي، وهو تحالف يقوده المشير خليفة حفتر ف
 

 
2 .2014BP, , ”BP Statistical Review of World Energy“ . 
 .2018صرف ليبيا المركزي، تونس، تموز/يوليو مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في م 3
4 s Economic ’Libya“World Bank, 11 October 2017; ”, 2017October  –s Economic Outlook ’Libya“

Outlook – April 2018”, World Bank, 16 April 2018.. 
% من إيرادات الحكومة. 86ناتج المحلي اإلجمالي و% من ال40، 2018طبقاً للبنك الدولي، تبلغ عائدات النفط والغاز في العام  5

“Libya’s Economic Outlook – April 2018”, World Bank, 16 April 2018. 2018. في الموازنة الليبية لعام ،
مجمل  % من الدخل الذي ينبغي أن يغطي60مليار دوالر) أكثر من  19.5مليار دينار ليبي، ( 27تشكل العائدات النفطية المتوقعة 

 اإلنفاق العام.
 ).2017( 2362)، و2016( 2278)، 2015( 2259قرارات مجلس األمن رقم  6
االتفاق السياسي الليبي وضرورة إعادة صياغته، ، 170تقرير مجموعة األزمات حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رقم انظر  7
  .2016تشرين الثاني/نوفمبر  4
 ، مرجع سابق.الجائزة: الصراع على ثروات الطاقة الليبيةانظر تقرير مجموعة األزمات،  8
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ليبي، في حين أن حكومة طرابلس لديها سلسلة قيادة خاصة بها تقود قوات ويسيطر على معظم الشرق ال
موالية لها اسمياً. إن التغلب على هذه االنقسامات المتعددة الطبقات أمر بالغ األهمية للتوصل إلى حل تفاوضي 

  دائم للصراع الليبي.

تعكس هذه االنقسامات  2018تموز/يوليو  –األزمة التي شلت إنتاج وتصدير النفط في حزيران/يونيو 
دعاءات متنافسة بالشرعية للقوتين المتوازيتين اشن على الهالل النفطي كان سببه  السياسية. الهجوم الذي

المسؤولتين عن حماية المنشآت، اللتين تسمي كل منهما نفسها حرس المنشآت النفطية. كما لعب االستياء 
اإلسالمية  سردياتكزية للثروة الوطنية دوراً؛ وكذلك المن توزيع الحكومة المرليبيا التاريخي في شرق 

ً الخصومات الجهوية) والتي تصور سلطات طرابلس على  واسعة االنتشار في الشرق (التي تعززها غالبا
  أنها عميلة لإلخوان المسلمين؛ وكذلك الطموحات الشخصية للقادة السياسيين.

األزمة األخيرة، وكيف تكشفت وما ينبغي أن يحدث لتسويتها،  يتناول هذا التقرير العوامل التي تسببت في هذه
على األقل في الوقت الراهن. ويجادل أنه ما لم تتم المبادرة إلى إدارة التوترات الكامنة التي لم تتم تسويتها 

ة فإن هذه التوترات يمكن أن تشعل أزمة أخرى خالل أشهر. ويستند إلى التقارير الشاملة التي وضعتها مجموع
حول صناعة النفط الليبية، ومؤسساتها االقتصادية والدور الذي تلعبه في الصراع،  2014األزمات منذ العام 

بما في ذلك في الهالل النفطي. ويؤكد على محورية البعد االقتصادي للحرب األهلية الليبية والحاجة إلى 
    المتحدة. مموضع اقتصاد النفط في مركز جهود تحقيق السالم التي تتوسط بها األ
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II. أزمة الهالل النفطي 

  قصير األمد على المنطقة الجضراناستيالء   آ.

، القائد اإلشكالي السابق الجضران، شن تحالف من المقاتلين بقيادة إبراهيم 2018حزيران/يونيو  14في 
قرب ، هجوماً من قاعدة 2016و 2012لحرس المنشآت النفطية الذي سيطر على الهالل النفطي بين عامي 

بني وليد في غرب ليبيا. عبر مقاتلوه ليالً منطقة ساحلية تقطنها جماعات متناثرة من السكان شرق سرت 
سدرة وراس النوف والبلدات المحيطة بهما. أجبر الجيش الوطني اللالستيالء على منصتي تصدير النفط في 

في  الجضراناك منذ طردوا قوات الليبي، بما في ذلك أفراد الحرس المتحالفين مع حفتر، والموجودين هن
   9كم باتجاه البريقة. 200، على التراجع 2016أيلول/سبتمبر 

أن هجومه كان يهدف إلى استعادة حرسه بوصفه السلطة الشرعية في الهالل النفطي والسماح  الجضرانزعم 
لتي كانوا قد هربوا منها قبل ألتباعه من قبيلة المغاربة (إحدى أكبر القبائل في المنطقة) بالعودة إلى المنازل ا

عامين. ووصف الجيش الوطني الليبي بأنه "كيان قمعي يدعي أنه يبني جيشاً في حين أنه مجرد وجه آخر 
غرب ليبيا لمساندة قضيته،  قد يكون استخدم هذا الخطاب لحشد الفصائل المناهضة لحفتر في  10لإلرهاب".

ن الذين سارعوا إلدانة االستيالء؛ فقد فعل والوحيدر حفتر لم يكن أنصا 11يخرج أي منها لمساعدته. ملكن ل
خصومه في غرب ليبيا الشيء نفسه، بما في ذلك المجلس الرئاسي. وذهبت المؤسسة الوطنية للنفط في 
طرابلس إلى حد إعالن حالة القوة القاهرة (وهي بند قانوني في مبيعات النفط يعفي البائع من المسؤولية في 

خارج نطاق سيطرته) على تحميل النفط الخام في منصتي السدرة وراس النوف، وتعليق تقع ظروف 
   12الصادرات.

ال قبيلته. ورجكان يتمتع بدعم من مجموعات في الغرب إضافة إلى الموالين له  الجضرانرغم ذلك، فإن 
لحفتر في الغرب ن في سرايا الدفاع عن بنغازي، وهو تحالف من المقاتلين المناهضين واألعضاء السابق

كانوا قد تحالفوا مع  2017و 2015والذين تم تجنيدهم في بنغازي من قبل الجيش الوطني الليبي بين عامي 
في محاوالت فاشلة سابقة الستعادة السيطرة على الهالل النفطي، انضموا إليه. ما يدفع هؤالء  الجضران

كما  13يش الوطني الليبي والعودة إلى مدينتهم.المنفيين من بنغازي هو بشكل رئيسي رغبتهم في إضعاف الج
تلقى دعماً مالياً ومادياً  الجضرانشاركوا في الهجوم، وقد يكون  –يزعم بأنهم تشاديون  –أن مرتزقة أجانب 

من فصائل أخرى مناهضة لحفتر، بما في ذلك حلفاء له في مصراتة وأفراداً تربطهم عالقات بمسؤولين من 
 2015س األعلى للدولة في طرابلس، وهو هيئة استشارية تأسست بموجب اتفاق العام المجل 14حقبة القذافي.

، بل رأى فيه شخصاً يتمتع بالشرعية أكثر من الجضرانويشكل حاضنة للمشاعر المعادية لحفتر، لم يدن 

 
 
عندما كان الجضران يسيطر على الهالل النفطي، كانت حكومة الوفاق الوطني تعتبره حليفاً استراتيجياً ولهذا السبب ثبتته قائداً  9

ي الليبي الجضران في أيلول/سبتمبر للحرس في المنطقة الوسطى، تحت القيادة الكلية إلدريس بوخمادة. عندما أخرج الجيش الوطن
، ذهب إلى الخارج، ثم عاد سراً إلى غرب ليبيا حيث عاش بعيداً عن المشهد العام. لم يجرد رسمياً من منصبه كقائد للحرس. 2016

 . العميد مفتاح المقريفالجيش الوطني الليبي كان لديه حرسه الخاص بقيادة 
، نشر على صفحة حرس المنشآت النفطية على الفيس بوك من قبل 2018ران/يونيو حزي 14بيان مصور إلبراهيم الجضران،  10

 /www.facebook.com/100002068812609/postsالمكتب اإلعالمي في المنطقة الوسطى، 
1805875759491367/..  

اوالته في الماضي منع ربما يشير االفتقار إلى الدعم إلى مدى تدني مكانة الجضران في نظر العديد من الليبيين بسبب مح 11
تسبب  2016و 2013الصادرات النفطية القانونية وبيع النفط بشكل مستقل. يذكر أن حصار الجضران لمنصات التصدير بين عامي 

بخسارة المليارات من عائدات التصدير بسبب توقف بيع النفط. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في المؤسسة الوطنية 
، حاول الجضران بيع النفط الخام بشكل مستقل، لكن 2014. في آذار/مارس 2018-2016لمصرف المركزي، طرابلس، للنفط وا

قوات البحرية األميركية تدخلت لمنع الناقلة التي كانت مجموعته قد تعاقدت معها. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين 
 .2014، أمميين، وأميركيين وليبين، طرابلس، نيويورك

كان بيان المؤسسة العامة للنفط شديداً على نحو خاص: "ينبغي تقديم األفراد أو المجموعات السياسية التي تحاول االستيالء على  12
منشآت النفط الليبي الليبية وتلك التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أو إعاقة اإلنتاج، أو محاولة جعل المؤسسة الوطنية للنفط ورقة 

ينبغي تقديمهم للعدالة. هذه ليست أعمال وطنية، بل جرائم حرب وينبغي أن تلقى اإلدانة الكلية من جميع الليبيين ومن  تفاوض،
المجتمع الدولي". "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن القوة القاهرة في منصتي راس النوف والسدرة"، بيان صحفي، المؤسسة الوطنية 

حزيران/يونيو  14ظر أيضاً "بيان رئيس المجلس الرئاسي حول التصعيد في الهالل النفطي"، . ان2018حزيران/يونيو  15للنفط، 
2018. 

13 ”, s Oil Strike Risks Wider Conflagration’New Libyan Militia“Crisis Group Commentary,  
10 March 2017.. 

 .2018حزيران/يونيو  16، مصراتة، مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع سياسيين ليبيين، بنغازي 14
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يدفع يبدو أن بعض أعضاء المجلس دعموا الهجوم ضمناً ألنهم كانوا يأملون أنه س 15الجيش الوطني الليبي.
المجتمع الدولي إلى إعالن المنطقة الغنية بالنفط "منطقة منزوعة السالح"، وهو األمر الذي حشدوا له الدعم 

  16على مدى العام الماضي.

حزيران/يونيو، أرسل حفتر تعزيزات، بما في ذلك الدعم الجوي  21طويالً. بحلول  الجضرانلم يعمر نجاح 
التراجع غرباً. بشكل عام، تسبب الهجوم األولي وما تاله من هجمات  ومقاتليه على الجضران، وأجبر حاسمال

شخصاً، بشكل أساسي بين مقاتلي الجيش الوطني الليبي. كما أنه دمر اثنين  30مرتدة في مقتل ما ال يقل عن 
ت رغم ذلك استؤنف 17من الخزانات التشغيلية للنفط الخام في راس النوف وألحق ضرراً خفيفاً باثنين آخرين.

  عمليات التصدير فوراً.

 إعالن الجيش الوطني الليبي  ب.

بعد بضعة أيام من استعادة الهالل النفطي، أعلن الجيش الوطني الليبي أنه لن يستمر بالعمل من خالل المؤسسة 
الوطنية للنفط في طرابلس والمعترف بها دولياً، وأنه سيوكل مهمة إدارة المنشآت إلى المؤسسة الوطنية للنفط 

بعد يومين، أقامت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي احتفاالً في منصة السدرة  18التابعة له في بنغازي.
الناقالت التي تم التعاقد معها من قبل المؤسسة  تكما منع 19النفطية إلعالن استيالئها على المنصات الشرقية؛

 20تحميل النفط الخام من الرسو.لالوطنية للنفط في طرابلس 

 ير واألثرالتبر .1

هم، كانوا قد معنيين في طرابلس، والذين لم يسمأتى إعالن الجيش الوطني الليبي في أعقاب اتهامه بأن ال
استخدموا العائدات النفطية لتمويل العمليات العسكرية ضده، في حين أن الجيش الوطني الليبي نفسه لم يكن 

 25في خطاب متلفز ألقاه في  21الجرحى في الخارج.يحصل على العملة األجنبية لدفع تكاليف معالجة مقاتليه 
ً  يتلقَ حزيران/يونيو، اشتكى المتحدث باسم حفتر من أن الجيش الوطني الليبي "لم  واحداً" مقابل ما كان  بنسا

من مقاتليه في الهجمات  180، بينما خسر عليها فيهماذين سيطر لقد فعله لحماية المنصات خالل العامين ال
  : الجضرانها الخمس التي شن

 
 
لم يصدر المجلس األعلى للدولة بياناً يدين هجوم الجضران. أشخاص من داخل المجلس يقولون إنه لم يكن هناك توافق داخلي  15

حول المسألة، حيث انقسم األعضاء بين مؤيدين لهجوم الجضران، بمن فيهم الرئيس خالد المشري، وخصومه الذين يقودهم نائب 
 .2018الرئيس ناجي مختار. مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، طرابلس، باريس، حزيران/يونيو 

مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي من طرابلس مقرب من مقاتلي بنغازي المقيمين في غرب ليبيا، تونس، تموز/يوليو  16
2018. 

برميل وقلص الطاقة التصديرية اإلجمالية للنفط الخام  400,000نجم عن الهجوم انخفاض في الطاقة التخزينية للمنشأة بمقدار  17
حزيران/يونيو  16برميل يومياً. "أضرار كارثية في منصة راس النوف"، بيان صحفي، المؤسسة الوطنية للنفط،  200,000بحدود 
 24تجري تقديراً لألضرار في راس النوف"، بيان صحفي، المؤسسة الوطنية للنفط، ؛ و"المؤسسة الوطنية للنفط 2018

خزاناً، إال أن ثمانية منها كانت قد دمرت أصالً  13. تحتوي منشأة راس النوف لتخزين النفط الخام ما مجمله 2018حزيران/يونيو 
 .2017و 2015سالمية، بين عامي في اقتتال سابق بين قوى متخاصمة، وأيضاً في هجمات لتنظيم الدولة اإل

أمر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بتوقيع خليفة حفتر، إلى  فرج سعيد الحاسي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط  18
ليبي ؛ مؤتمر صحفي عقده أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني ال2018حزيران/يونيو  25التابعة للحكومة المؤقتة، 

. الحكومة www.youtube.com/watch?v=dqFP4KkeF08، على الموقع 2018حزيران/يونيو  25والمشير خليفة حفتر، 
 المؤقتة في مدينة البيضاء الشرقية برئاسة عبد هللا الثني غير معترف بها دولياً.

حزيران/يونيو  29بنغازي، بنغازي والبيضاء، مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مؤيدين للمؤسسة الوطنية للنفط في  19
2018. 

 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أممي، روما، تموز/يوليو  20
أشارت شكوى الجيش الوطني الليبي إلى مزاعم بأن ميليشيات طرابلس كانت قد حصلت على رسائل اعتماد من المصرف  21

دينار ليبي مقابل الدوالر والذي كان يستخدم لشراء المعدات العسكرية،  1.4لرسمي وهو المركزي الليبي في طرابلس بسعر الصرف ا
في حين أن المصرف المركزي في الشرق (الذي لم يكن بوسعه الوصول إلى العمالت األجنبية) كان يستطيع تزويد الجيش الوطني 

دينار للدوالر لشراء المعدات أو لتغطية نفقات  10-7لسوداء بسعر الليبي بالدنانير الليبية، التي كان يترتب عليه تصريفها في السوق ا
معالجة مقاتليه الجرحى في الخارج. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في المصرف المركزي، تونس، تموز/يوليو 

2018. 
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من أين تحصل هذه المجموعات المسلحة على أموالها؟ ومن أين تحصل على أسلحتها؟ ... أدركنا أن 
مصدر [هذه األموال] هو النفط الذي نحميه. نحن نؤمن [الموانئ]؛ ونحن الذين نصاب ونقتل ونُقتل 

الميليشيات، وهذه الميليشيات  ن الناقالت من اإلبحار واألموال من الدخول. لكن األموال تذهب إلىونمكّ 
  22تهاجمنا مرة أخرى.

. للجضران قدموا التمويل ليبيا غربأو سياسيي من الصعب معرفة حقيقة المزاعم القائلة بأن ميليشيات 
عون أن الجيش الوطني الليبي فبرك هذه المزاعم لتبرير أفعاله في الهالل النشطاء المناهضون لحفتر يدّ 

   24.للجضرانكزي في طرابلس أنكر قطعياً االتهامات القائلة بأنه قدم األموال المصرف المر 23النفطي.

في منصتي تصدير أخريين،  ةالقاهر قوةالحالة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أعلنت تموز/يوليو،  2في 
وكان هذا اإلجراء يعني أن العمليات في  25، وكالهما في شرق ليبيا.الزويتينةهما مرسى الحريقة (طبرق) و

 26جميع منصات التصدير الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، باستثناء مرسى البريقة، توقفت.
 500,000مليون برميل يومياً في مطلع حزيران/يونيو إلى  1.1انخفضت المبيعات اإلجمالية للنفط الخام من 

من منصة تصدير الزاوية في غرب ليبيا وبعيداً عن الشاطئ. طبقاً برميل يومياً، يتم تصديرها حصراً 
مليون دوالر يومياً على شكل  67للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، فإن عمليات اإلغالق تكلف البالد 

   27عائدات.خسارة في ال

أن سيطرت قواته  قبل هذه األحداث، لم يكن حفتر قد ألمح إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي. بعد
، عملت مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس؛ وذكر أن عالقتها مع 2016على الهالل النفطي في العام 

الحادين،  الجضرانصنع هللا، أحد منتقدي  28ع هللا، كانت جيدة.صنالشركة، مصطفى مجلس إدارة رئيس 
وأصر على العمل معه رغم  2016العام  امتدح الجيش الوطني الليبي عندما سيطر على الهالل النفطي في

  مخاوف مسؤولي حكومة طرابلس من إضفاء الشرعية على حفتر.

برميل  300بسبب التعامل السلس بين المؤسسة الوطنية للنفط وقوات حفتر، ارتفعت صادرات النفط الخام من 
، ما سمح بتدفق 2018لعام مليون برميل يومياً في مطلع ا 1.1إلى أكثر من  2016يومياً في أيلول/سبتمبر 

لقد تم تداول تقارير  29ها إلى المصرف المركزي في طرابلس.يلإالعمالت الصعبة التي هناك حاجة ماسة 
تفيد بأن حفتر طلب دفعات مالية من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لتغطية عمليات الجيش 

األموال من  ، وكان يتلقى2018-2016ناً خالل فترة الوطني الليبي، لكن األخير لم يطعن بهذا الترتيب عل
ليبيا  المصرف، المعترف به فقط من قبل الحكومة الموجودة في شرق 30.ليبيا شرقالمصرف المركزي في 

 
 
جانب بالدوالر األميركي (يزعم مؤتمر صحفي للمسماري، مرجع سابق. الكشف عن أن الجضران ربما كان يدفع للمرتزقة األ 22

بأنه ُعثر على دوالرات معهم) أدت إلى توجيه االتهامات وسط نقص مزمن في العمالت األجنبية بأن المجموعات في غرب ليبيا 
". مقابلة كانت تستخدم أموال النفط لتجنيد مقاتلين أجانب "بينما لم يكن من المتاح للشرق الوصول إلى العمالت األجنبية على اإلطالق

. ثمة استياء 2018حزيران/يونيو  29هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مستشار غير عسكري للجيش الوطني الليبي، بنغازي، 
واسع االنتشار في الشرق مما يعتقد أنه نقص في العمالت األجنبية. ناشط سياسي في شرق ليبيا ومعلق من أجدابيا أشار إلى صور 

ئط التواصل االجتماعي تظهر رجال عصابات من طرابلس تلتقط لهم صور وهم مبتهجون مع ماليين اليوروهات يتم تداولها على وسا
والدوالرات في حقائب، تساءل: "لماذا يمتلك هؤالء الفتيان كل هذه األموال في حين يقال للشعب العادي هنا إنه ليس هناك مال، 

ً استخدمت 2018تها مجموعة األزمات، القاهرة، أيار/مايو ناهيك عن العمالت األجنبية؟" مقابلة هاتفية أجر . قوات حفتر أيضا
مقاتلين أجانب (ذكر أنهم سودانيون تم تجنيدهم من ميليشيات دارفور)، يزعم أن دورهم كان أساسياً في السيطرة على الهالل النفطي 

 1973اء حول ليبيا التي أسست بموجب القرار من لجنة الخبر 2017حزيران/يونيو  1. انظر "رسالة بتاريخ 2016في العام 
 . الجيش الوطني الليبي أنكر استخدام قوات أجنبية.2017حزيران/يونيو 1) موجهة إلى رئيس مجلس األمن"، مجلس األمن، 2011(

في لها أتباع يشيرون إلى أن بني وليد، حيث قاعدة الجضران، ويلمحون إلى أنه ربما حصل على تمويله من جماعات مؤيدة للقذا 23
 .2018هناك. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي من طرابلس، روما، تموز/يوليو 

24 .2018 , 26 JulyLibya Observer”, s forces’to Jadran’ funneling money‘Central Bank of Libya denies “. 
تموز/يوليو  2قة والزويتينة، بيان صحفي، المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة في مينائي الحري 25

2018. 
ما يزال من غير الواضح لماذا ظلت منصة مرسى البريقة مفتوحة. موظف في شركة بتروكيمائية محلية أشار إلى أن السبب قد  26

المحلية للشركة وال تحول إلى مصرف ليبيا  يكون أن العائدات من البتروكيميائيات المصدرة من مرسى البريقة تدخل في الحسابات
المركزي في طرابلس، كما هو الحال في مبيعات النفط الخام. من وجهة نظر الجيش الوطني الليبي، فإن هذا كان يعني أن العائدات 

مكالمة هاتفية أجرتها  من هذه المبيعات البتروكيميائية لم تكن تستخدم لتمويل المجموعات المسلحة المعارضة للجيش الوطني الليبي.
 .2018األزمات، البريقة، تموز/يوليو 

مليار دوالر. "التقرير اليومي حول خليج  1بلغت الخسائر المالية بسبب توقف المبيعات خالل ثالثة أسابيع من اإلغالق نحو  27
 .2018تموز/يوليو  6سرت والحريقة"، بيان صحفي، المؤسسة الوطنية للنفط، 

 .2018-2016مجموعة األزمات مع مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط، طرابلس وبنغازي،  مقابالت أجرتها 28
 .2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، طرابلس،  29
. منذ تأسيسه في العام 2018، حزيران/يونيو مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط، لندن 30

رغم الطلبات المستمرة المقدمة إلى  –على األقل ليس رسمياً  –، لم يتلق الجيش الوطني الليبي أي حصة من عائدات النفط 2014
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تمكن من الحصول يسندات ل تجارية محلية وأصدر على قروض من مصارف ومن قبل مجلس النواب، حصل
وجودة في المنطقة الشرقية، بما في ذلك قواتها األمنية، حيث ال تتمكن على األموال لدفع نفقات الحكومة الم

   31من الوصول إلى العمالت األجنبية من خالل المصرف المركزي الموجود في طرابلس.

بالنظر إلى أن حفتر ال يعترف بحكومة الوفاق الوطني، فمن غير المنطقي أن يكون قد سمح للعائدات النفطية 
إال أن موقفه أكسبه دعماً شعبياً كبيراً. بعض الحكومات الغربية  32س خالل هذه الفترة.بالذهاب إلى طرابل

وعزز رسالته بأن الموالين له يشكلون الجيش  33اعتبرت ذلك دليالً على وطنية حفتر وقدراته كرجل دولة؛
ه الدولية للخطر إال أن حفتر عرض مكانت 34الشرعي في البالد في حين أن القوى المقاتلة األخرى ميليشيات.

بإعالنه تمكين المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي؛ فخالل يومين، أصدر األمين العام لألمم المتحدة، 
والواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي وعدد من دوله األعضاء، بما فيها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا 

ي تؤكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي ر بقرارات مجلس األمن التوإيطاليا، بيانات تذكّ 
  35المؤسسة الشرعية الوحيدة.

واضحة تماماً. من الممكن أن بعض مستشاريه والمسؤولين الحكوميين في الشرق  لم تكن حسابات حفتر
جعلوه يعتقد أن المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق ستكون قادرة على بيع النفط بشكل مستقل. يالحظ بعض 

ثل مصر ، بما في ذلك من حلفاء أجانب مجماعيةالمراقبين أن قيادة الجيش الوطني الليبي فوجئت باإلدانة ال
واإلمارات العربية المتحدة. وربما كانت الضغوط بسبب الديون المترتبة المزعومة عامالً آخر. لكن من 
المحتمل أيضاً أن حفتر كان يعتزم استعمال تحركه كورقة مساومة للحصول على نفوذ أكبر في المؤسسات 

وطني الليبي ومجلس النواب منذ سنوات، والجيش ال 36القائمة في طرابلس، خصوصاً المصرف المركزي.
صديق الكبير، وكانت آخر مرة طالبوا الومقره طبرق سعيا إلزاحة حاكم المصرف المركزي في طرابلس، 

إنهم يعتبرونه بيدقاً بيد اإلخوان المسلمين الذين يمقتونهم، ويحملونه مسؤولية  37تموز/يوليو؛ 4فيها بذلك في 
  38األزمة االقتصادية.إساءة إدارة األموال العامة ما أسهم في 

 
 

ي جادل بأن المؤسسة الوطنية للنفط، التي كانت تدعي أنه ليس لديها أموال تدفعها، وإلى المصرف المركزي في طرابلس، الذ
القرارات المتعلقة بالموازنة كانت من صالحيات الحكومة (التي تتخذ من طرابلس مقراً لها). مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع 

. بعض 2018-2017محللين للقطاع النفطي الليبي، وسياسيين ليبيين، ومسؤولين في المصرف المركزي، طرابلس، بنغازي، تونس، 
 ي الليبي يتلقون جزءاً من رواتبهم من المصرف المركزي في طرابلس. ضباط الجيش الوطن

 . 0172-2016مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في المصرف المركزي، بنغازي، طرابلس، تونس،  31
الليبي الذي تم  سياسيالجيش الوطني الليبي يعتبر حكومة الوفاق الوطني غير شرعية، بالنظر إلى أنها تشكلت بموجب االتفاق ال 32

 ، ولم يقبله مجلس النواب الموجود في شرق ليبيا.2015التوصل إليه في كانون األول/ديسمبر 
ين، ومسؤولين عدد من الدبلوماسيين الغربيين كان لديهم هذا التصور. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسيين غربي 33

 .2018-2017أمميين، طرابلس، تونس، بروكسل، 
فتر والناطق حالعرض الذي يظهر التناقض بين قوات حفتر، بوصفها جيشاً شرعياً، وميليشيات طرابلس يظهر دائماً في خطابات  34

، على الموقع 2017آذار/مارس  18باسمه، المسماري. انظر، على سبيل المثال، تعليقات المسماري المتلفزة في 
www.youtube.com/watch?v=7XcsH-fa-Ng.. 

) تؤكد بأن هناك مؤسسة واحدة شرعية؛ وفي 2017( 2362) و2016( 2278)، و2015( 2259قرارات مجلس األمن رقم  35
حظى بالشرعية تحين أنها ال تشير صراحة إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، فإنها توضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط التي 

العام لألمم  ي، أي المؤسسة الموجودة في طرابلس. في حزيران/يونيو، دعا األمينهي التي تعمل تحت إشراف حكومة الوفاق الوطن
صريح منسوب للمتحدث المتحدة إلى "عودة جميع الموارد الطبيعية، وإنتاجها وعائداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها". "ت

يات المتحدة، . في بيان مشترك، أدانت الوال2018ان/يونيو حزير 27باسم األمين العام حول الوضع في ليبيا"، األمم المتحدة، 
حكومة الوفاق  والمملكة المتحدة، وفرنسا وإيطاليا محاوالت تصدير النفط من ليبيا، "من قبل مؤسسات موازية ال تعمل تحت سلطة

حزيران/يونيو  27ا، ، وفرنسا وإيطاليالوطني". بيان مشترك حول منشآت النفط الليبية، حكومات الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة
د األوروبي/سياسة . انظر أيضاً، "بيان حول تجارة النفط الليبية"، المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحا2018

 .2017حزيران/يونيو  28الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع، 
النفطية إلى  ي الحبري، فإن المنطق الكامن وراء قرار نقل إدارة المنشآتطبقاً لمحافظ المصرف المركزي في شرق ليبيا، عل 36

كزي في طرابلس المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في بنغازي كان لضمان أن يكون لشرق ليبيا نفوذ على كيفية إدارة المصرف المر
ائدات وال تحسن ظر إلى أن طرابلس ال تتقاسم العللعائدات. "في السابق كان اإلنتاج والعائدات كالهما في يد طرابلس. لكن بالن

ت طرابلس بمنع وصول التعامل مع المشاكل االقتصادية، رأينا أن شرق ليبيا ينبغي أن يكون مسؤوالً عن اإلنتاج، بحيث ... إذا استمر
وعة األزمات مع ة أجرتها مجمالمال إلى المنطقة الشرقية، يكون بإمكاننا الضغط لوقف اإلنتاج وتصحيح ما تفعله طرابلس". مقابل

لى حسابات . ادعى الحبري أن الفكرة لم تكن تتعلق بطلب تحويل عائدات بيع النفط إ2018تموز/يوليو  24علي الحبري، تونس، 
ت فرج سعيد المصرف المركزي في شرق ليبيا، كما كان مدير المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة الشرقية قد قال. انظر تعليقا

، 2018حزيران/يونيو  26سي، مدير المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي في مقابلة مع التلفزيون الليبي، الحا
www.youtube.com/watch?v=UaDMmsQwmP8&t=538s.. 

 .2018تموز/يوليو  4إعالن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي فيما يتعلق بالمنصات النفطية،  37
عندما عينه أول برلمان في حقبة ما بعد القذافي  2012المنظمة المرتبطة باإلخوان المسلمين في ليبيا دعمت الكبير في العام  38

تفيد بأن بعض أعضاء اإلخوان  2018محافظاً للمصرف المركزي، لكن عالقتهم معه أصبحت غامضة وسط تقارير في أواسط العام 
ر الكبير دعم أي فصيل سياسي أو ديني أو االعتماد عليه، بما في ذلك اإلخوان. وسائل اإلعالم كانوا يرغبون باستبداله. لقد أنك



  ما بعد مواجهات الهالل النفطي في ليبيا 

 8الصفحة  2018آب/أغسطس  9، 189تقرير مجوعة األزمات حول الشرق األوسط رقم 

 
 
 
 

 

  ردود الفعل في شرق ليبيا .2

وه منذ أشهر على وقف تدفق العائدات إلى الحكومة في أنصار حفتر في الشرق، والعديد منهم كانوا قد حثّ 
طرابلس، أشادوا بإعالنه. الحكومة الشرقية وأعضاء مجلس النواب، بمن فيهم رئيسه، عقيلة صالح دعموا 

جزء كبير من الجمهور في الشرق يعتقد  39وشجاع". يءين وصفه بأنه "تحرك جرالبيان أيضاً. أحد المؤيد
أن هذه المنطقة، برقة، ضحية لظلم تاريخي وقع على يد السلطات المركزية، على سبيل المثال من خالل 
الحصول على حصة من العائدات النفطية أصغر مما تحصل عليه نظيرتها الغربية، طرابلس، رغم أنها تنتج 

سوء إدارة األموال العامة والفشل بسكان شرق ليبيا أيضاً يتهمون طرابلس  40% من نفط البالد.80ر من أكث
  في حل المشاكل االقتصادية للبالد.

لكن ليس كل من في الشرق اعتبر تحرك حفتر حكيماً. بعض كبار قادة الجيش الوطني الليبي ومسؤولي 
مة اعتبروه متهوراً، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي سيحدثها الحكومة الشرقية المسؤولين عن األموال العا

كان المصرف المركزي في شرق ليبيا يدفع رواتب معظم  2017و 2014وقف مبيعات النفط. بين عامي 
وافقت حكومة طرابلس على  2018موظفي الحكومة في المنطقة الشرقية، لكن في مطلع كانون الثاني/يناير 

ين الحكوميين في سائر أنحاء ليبيا (باستثناء عناصر األمن، ووزراء الحكومة الشرقية دفع رواتب الموظف
   41وأعضاء مجلس النواب).

كان من المتوقع دمج رواتب الجيش الوطني الليبي كخطوة تالية في مقاربة من ثالث مراحل لتوحيد إدارة 
محتمل على محاولة بيع النفط بشكل مستقل، سواء المالية العامة في ليبيا. كما أنهم كانوا قلقين من رد الفعل ال

داخلياً، حيث يمكن أن يعتبر محاولة للتربح من الثروة الوطنية المشتركة (تماماً كما كان التصور السائد بأن 
   42يفعله)، أو في الخارج. الجضران

  ردود الفعل في غرب ليبيا .3

اإلدانة من طرابلس أتت بسرعة. المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، قال إن قوات حفتر ال تتمتع 
مصطفى صنع هللا، مدير المؤسسة الوطنية للنفط، قال أيضاً  43بصالحية نقل السيطرة على منصات النفط.

ط الليبية"، وأنه بفعله ذلك إن الجيش الوطني الليبي "ال سلطة قانونية له لتحديد السيطرة على صادرات النف
  44".الجضران"قرر وضع نفسه فوق القانون". كما قارن بين أفعال حفتر وأفعال المجرم "إبراهيم 

 
 

المعادية لإلسالميين غالباً ما تصور المصرف المركزي في طرابلس على أنه يخدم مصالح اإلخوان. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات 
تموز/يوليو  13؛ والمقابلة التلفزيونية مع الكبير، قناة الوطنية، 2018 مع سياسيين من طرابلس، ومسؤولين أمميين، طرابلس وتونس،

2018 ،www.youtube.com/watch?v=dpPZ4Ol83vw&feature=youtu.be  ؛ "من خالل الصور، ومقاطع الفيديو
 .2018موز/يوليو ت 5والوثائق ... هكذا يسيطر اإلخوان وأنصارهم على المفاصل الرئيسية للمصرف المركزي الليبي، المرصد، 

 .2015حزيران/يونيو  29مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع أحد مؤيدي الجيش الوطني الليبي، بنغازي،  39
في العام  الجضران أيضاً لعب على هذه المشاعر عندما سيطر على الهالل النفطي وتحالف مع حفتر الذي كان أضعف حينذاك. 40

ً إلى مع الفدراليين الشرقيين (وهي حركة تدعو إلى قدر أكبر من الالمركزية لبرقة، وأ ، مضى الجضران، بالتحالف2013 حيانا
الصراع على  الجائزة:انفصالها)، إلى إعالن تشكيل حكومة برقة. لم تتجسد الحكومة على األرض. انظر تقرير مجموعة األزمات، 

 ، مرجع سابق.ثروات الطاقة الليبية
حكومة شرق مجموعة األزمات مع مستشارين غير عسكريين للجيش الوطني الليبي، ومسؤولين موالين ل مقابالت هاتفية أجرتها 41

لشرقية، . حتى تاريخه، يستمر المصرف في المنطقة الشرقية بدفع رواتب وزراء الحكومة ا2018ليبيا، بنغازي، تموز/يوليو 
تلقون رواتبهم من ي. العسكريون الذين كانوا 2014نيدهم بعد العام وأعضاء مجلس النواب ومقاتلي الجيش الوطني الليبي الذين تم تج

تبهم من المصرف والذين انفصلوا وانضموا الحقاً إلى الجيش استمروا بتلقي جزء من روا 2014وزارة الدفاع في طرابلس قبل العام 
ونس، توالمصرف المركزي، طرابلس، المركزي في طرابلس. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في وزارة المالية 

2018 . 
  .2018تموز/يوليو  2مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول في حكومة شرق ليبيا، البيضاء،  42
لة المؤرخة ملحق بالرسا بيان المجلس الرئاسي فيما يتعلق باإلجراءات غير القانونية المتخذة فيما يتعلق بتسليم المنشآت النفطية"، 43

س مجلس األمن، من القائم باألعمال في البعثة الليبية الدائمة في األمم المتحدة والموجهة إلى رئي 2018حزيران/يونيو  26في 
S/2018/635 ،2018حزيران/يونيو  26، المجلس الرئاسي.  

، بيان صحفي، "المؤسسة الوطنية للنفط ترفض السلطة القانونية للجيش الوطني الليبي لتحديد السيطرة على موانئ خليج سرت" 44
ات حفتر بقوات . كثيرون في شرق ليبيا شعروا باإلهانة من مقارنة صنع هللا لقو2018حزيران/يونيو  25المؤسسة الوطنية للنفط، 

اله. مقابالت هاتفية جيش الوطني الليبي إلى أن يتعهدوا بقتل مدير المؤسسة الوطنية للنفط بسبب ما قالجضران، ما دفع بعض أفراد ال
 .2018؛ ومع مسؤول ُعماني، روما، تموز/يوليو 2018أجرتها مجموعة األزمات مع سكان في بنغازي، تموز/يوليو 
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لكن ليس كل من في غرب ليبيا عارض تحرك حفتر. البعض، كنظرائهم في شرق ليبيا مستاؤون مما يزعم 
فتحي  45وا يأملون بأن ذلك "سيحرك األمور".من سوء إدارة طرابلس وسوء استخدامها لألموال العامة، كان

أصبح  2017، ومنذ أواخر العام ليبيا شرقلوزراء في حكومة طرابلس، هو من المجبري، نائب رئيس ا
من  تعرض لهجوم على شخصهالوسيط الرئيسي بين المجلس الرئاسي وحفتر، عبر عن دعمه لقرار حفتر، 

في أواسط تموز/يوليو استقال من  46قبل مجموعة مسلحة في طرابلس، وبالتالي أجبر على الهرب إلى تونس.
أحد فصائل مصراتة، وهو فصيل انخرط في  47المجلس الرئاسي احتجاجاً على عدم إدانة السراج للهجوم.

أشار إلى  ،أحد منتقدي السراجمحادثات القنوات الخلفية مع الجيش الوطني الليبي على مدى العام الماضي و
  48أن أزمة الهالل النفطي يمكن أن تشكل مفتاحاً إلعادة ترتيب الوضع السياسي.

  التسوية  ج.

واقعياً، ما كان إلعالن الجيش الوطني الليبي أن يؤدي إلى بيع النفط بشكل مستقل، على األقل على المدى 
ازي، والتي تتكون من حفنة من الموظفين (مقارنة بـ القصير إلى المتوسط. المؤسسة الوطنية للنفط في بنغ

في المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها وفي الجهات التابعة لها)، تفتقر إلى الموارد البشرية  65,000
نها تفتقر إلى االعتراف الدولي، األكثر أهمية، وأل 49الالزمة إلدارة كل صناعة النفط ولها سجل سيء في ذلك.

  ط دولية أو شركة تجارة بالسلع ذات سمعة جيدة ستكون مستعدة للتعامل معها.ما من شركة نف

(حتى  ) االستمرار بإغالق الموانئ والمخاطرة بتصاعد الضغط الدولي1في هذا الوضع، كان خيار حفتر 
م قرار بتسلي) التراجع عن ال2أوثق حلفائه، مصر واإلمارات العربية المتحدة، لم تدعما هذا التحرك)؛ أو 

ل إلى إدارة الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط غير المعترف بها وفي الوقت نفسه تعزيز طموحه بتأمين الوصو
  الثروات النفطية والغازية لليبيا، أو على األقل أن يكون له نفوذ عليها.

، تموز/يوليو، اختار حفتر التراجع، وأنهى المواجهة بشكل مفاجئ. أسهمت عدة عوامل متزامنة 11في 
كان أول هذه العوامل الطلب  50بتشجيع من جهود وساطة سرية بذلتها األمم المتحدة، في اتخاذه لهذا القرار.

تموز/يوليو لمجلس األمن لتعيين لجنة تشرف على "مراجعة" دولية  10العلني الذي قدمه السراج في 
مم المتحدة والمؤسسات للمصرف المركزي في طرابلس وللمركز المنافس له في البيضاء تحت إشراف األ

؛ ولذلك المصرف المركزيمدفوعات كان حفتر قد طلب سابقاً تشكيل لجنة تحقيق للنظر في  51المالية الدولية.
كان بإمكان أنصاره تفسير طلب السراج بوصفه نتيجة مباشرة لضغوطهم. كان كال الطرفين يشتكيان من 

الماضية، وأطلق  يات المالية على مدى السنوات األربعاالفتقار إلى الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالعمل
سوء اإلدارة. بدا أن حاكمي المصرفين المركزيين اتفقا على الحاجة إلجراء مراجعة إلنفاق بكالهما اتهامات 

ن يرط خصومهم)، لكن ما يزاالن مختلفالمصرف المركزي (جزئياً ألن كليهما يتوقعان أن نتائج التحقيق ستو

 
 
ع على . وأضاف: "يحصل لديك االنطبا2018يونيو /حزيران 29مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع اقتصادي ليبي، لندن،  45

إعجاب، ألنه ب'وسائط التواصل االجتماعي أن هناك عدد كبير من الناس، بما في ذلك من غرب ليبيا، ينظرون إلى ما فعله حفتر 
 ً   ".'امتلك الشجاعة لفعل ذلك. لقد أحسن صنعا

يران/يونيو حز 28علق بالهجوم على مسكنه ومحاولة اختطافه"، "بيان لعضو المجلس الرئاسي الدكتور فتحي المجبري فيما يت 46
2018. 

، 2018تموز/يوليو  18بيان متلفز لفتحي المجبري، تلفزيون ليبيا الحدث،  47
www.youtube.com/watch?v=VlSGIujvFV4.. 

. 2018حزيران/يونيو  92-26مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع سياسيين من مصراتة، ومع نشطاء من طرابلس،  48
هم أنه ال سياسي من مصراتة قال: "تعجبنا هذه المواجهة، فهي تفرض الكثير من الضغط على السراج، ونأمل أن هذا سيجعله يف

تجبره على أن يكون  يمكن االستمرار في الوضع الراهن. وفي الوقت نفسه، فإن اإلدانات الدولية القوية لما فعله حفتر من المرجح أن
 .2018حزيران/يونيو  29ر تواضعاً في طموحاته. وهذا قد يشكل فاتحة". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، مصراتة، أكث
واد أولية، لكن يُزعم بأن المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي وقّعت أكثر من عشرة عقود مع شركات نفط أجنبية وشركات سلع وم 49

ة نفط على تحميل النفط ناجحة واحدة، حتى في الحاالت القليلة التي تم التعاقد فيها مع ناقل لم ينتج عن أي من هذه العقود عملية شحن
رابلس بشأن الخام. موظفو منصات التصدير، أو التجار في صناعة النفط أو الدول األعضاء نبهوا المؤسسة الوطنية للنفط في ط

 .2018مجموعة مع مسؤول أممي، تموز/يوليو شحنات غير قانونية يتم التخطيط لها. مقابلة هاتفية أجرتها 
 .2018تموز/يوليو  10مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أممي، روما،  50
 .2018تموز/يوليو  10"رسالة من رئيس حكومة الوفاق الوطني إلى مجلس األمن"، حكومة الوفاق الوطني،  51
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مجلس األمن كلف بعثة  52جراء هذا التدقيق المحاسبي؛ ولذلك ينبغي توضيح تفاصيل العملية.حول كيفية إ
  53األمم المتحدة للدعم في ليبيا بتقديم مقترح لوضع هيكلية لهذه المراجعة.

يتمثل العامل الثاني في خطاب ألقاه صنع هللا، مدير المؤسسة الوطنية للنفط، حاول فيه التصالح مع الجيش 
وقد يشكل تنامي  2018.54و 2016الليبي بامتداحه لدوره في السماح بزيادة إنتاج النفط بين عامي  الوطني

الخالفات بين حفتر ومدير المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، فرج سعيد الحاسي عامالً ثالثاً دفعه الستئناف 
  55التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

ة التي قادتها الواليات المتحدة أثر أيضاً. واتخذت شكل التهديد بفرض عقوبات كما كان للضغوط الدولي
 56ورسالة ضمنية من إدارة ترامب تطلب من المعنيين الليبيين وضع حد لخصوماتهم واستئناف اإلنتاج.

ودعت الواليات المتحدة حليفي حفتر اإلقليميين الرئيسيين، مصر واإلمارات العربية المتحدة، وكذلك 
ليس خوفاً من التداعيات االقتصادية المحتملة على  –لمسؤولين األمنيين اإليطاليين، لنقل هذا الطلب صراحة ا

ط قبل إعادة فرض الواليات فات، بل لرفع اإلنتاج العالمي للنليبيا أو المخاطرة بتجدد القتال على المنص
وليو، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط تموز/ي 11في  57المتحدة لعقوباتها على صادرات النفط اإليرانية.

  58الصادرات. أنفتالمعترف بها دولياً حالة القوة القاهرة عن جميع الموانئ الشرقية، واست

   

 
 
بدو أن ي. 2018ومسؤولين في المصرف المركزي، تونس، تموز/يوليو مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أمميين  52

من شركات التدقيق  كليهما متفقان على الحاجة لقيام األمم المتحدة بتعيين لجنة دولية لإلشراف على عملية المراجعة وتكليف واحدة
بإجراء  – KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers and Deloitte –المحاسبي الدولية األربع الرئيسية 

ق العائدات المراجعة. محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، قال إنه يريد إجراء تدقيق محاسبي شامل لكيفية إنفا
 ى التحقق من تسليمالنفطية "من البداية إلى النهاية". وهذا يعني تتبع مسار األموال منذ دخولها إلى حسابات المصرف المركزي وحت

  . 2018تموز/يوليو  24السلع والخدمات التي تُدفع األموال مقابلها". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات، تونس، 
  .2018تموز/يوليو  19، مجلس األمن، SC/3492بيان صحفي لمجلس األمن حول ليبيا،  53
 w.youtube.comww/، 2018تموز/يوليو  8خطاب متلفز لمدير المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع هللا،  54

watch?v=sk0SpJT0GV8&feature=youtu.be.. 
اقالت التي كان قد تم بالسماح للن يذكر أن الجيش الوطني الليبي أمر باعتقال الحاسي بعد امتناعه عن تنفيذ أوامر أحد أبناء حفتر 55

ني الليبي بنقل السيطرة التعاقد معها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باالستمرار في تحميل النفط الخام رغم قرار الجيش الوط
ها مجموعة أجرتعلى المنصات إلى المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة الشرقية. أطلقت قوات حفتر سراحه بعد يومين. مقابلة 

. أخبار اعتقال الحاسي أنكرها أنصار الجيش الوطني الليبي. 2018و تموز/يولي 12-10األزمات مع دبلوماسيين غربيين، تونس، 
 .2018مقالة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات، بنغازي، تموز/يوليو 

  .2018وز/يوليو تم 21-11مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسيين غربيين، تونس،  56
 .2018تموز/يوليو  11مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع دبلوماسي غربي، تونس،  57
 .2018موز/يوليو ت 11"المؤسسة الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية"، بيان للمؤسسة الوطنية للنفط،  58
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III. قضايا عالقة  

ف من محاولة المخاو صوقلّ  المواجهة وإعادة فتح المنصات بارتياح السلطات المالية في طرابلس انتهاء قوبل
لتي ما اأخرى من قبل مجموعات في غرب ليبيا لالستيالء على الهالل النفطي. لكن ثمة عدد من القضايا 
. تتسبب تزال عالقة، تتمثل إحداها في استمرار تراجع األحوال المعيشية وغياب اإلصالحات االقتصادية

ألجنبية المفروضة على الوصول إلى العمالت ا المصاعب االقتصادية بغضب واسع االنتشار، وكذلك القيود
المصرف  محافظبسعر الصرف الرسمي. وتشكل هذه المشاكل خلفية طلب الجيش الوطني الليبي إقالة 

 على بياهي إصرار حكومة شرق لي الصديق الكبير، من منصبه. قضية ثانية لم تسوَّ المركزي في طرابلس، 
. أما القضية للنفط الرسمية وأن يتم استبدال مديرها مصطفى صنع هللاأن تكون بنغازي مقر المؤسسة الوطنية 

من فيهم بحد سواء،  الثالثة فهي المحاوالت المستمرة من قبل عدد من المجموعات في شرق وغرب ليبيا على
  اتية.تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يعتقدون أن بإمكانها إنهاء االنقسامات المؤسسلأنصار حفتر، 

 اإلدارة المالية بشأنواجهة الم  آ.

لقد تنامت المخاوف في شرق وغرب ليبيا على حد سواء حول إدارة ثروات البالد على مدى العام الماضي. 
عن ديوان المحاسبة في طرابلس، المسؤول عن الرقابة المالية على  2018تقرير صدر في أيار/مايو 
ساءت إدارة األموال وأن بعض المجموعات المسلحة أن حكومة طرابلس أ في الحكومة، لم يدع مجاالً للشك

حو يبدو أن الليبيين غاضبون على ن 59القوية في العاصمة تستخدم نفوذها على مؤسسات الدولة إلثراء أنفسها.
مجموعات مسلحة في طرابلس؛ وقد أصبحت هذه الشكوى في شرق ليبيا  متزايد من تركيز القوة في بضع

ؤولية لطرابلس عن تبديد األموال العامة والفشل في إجراء إصالحات عاجلة ل المسجزءاً من رواية تحمّ 
ً بغياب من جهة أخرى، فإن المصرف المركزي في البيضاء اتُّ  60لتحقيق االستقرار االقتصادي. هم أيضا

االتهامات، التي يعبر عنها في  مثل هذه 61في الشرق أيضاً. الشفافية واالختالس، ويذكر أن الفساد مستشرٍ 
  .هاشرقيتم تجاهلها عادة في  ،ليبيا غرب

بشكل رئيسي بسبب  –رغم أن الصادرات النفطية والعائدات الحكومية ارتفعت على مدى العام الماضي 
فإن األحوال المعيشية  –تمكن المؤسسة الوطنية للنفط من تصدير المزيد وبسعر أعلى مما فعلت في الماضي 

قد تراجعت القوة الشرائية بسبب النقص المزمن في السيولة النقدية وارتفاع ل 62لليبيين العاديين ازدادت سوءاً.
معدل التضخم، وتردي الخدمات العامة. لقد تنامى االستياء نتيجة اإلدراك بأن قلة من الناس تزداد ثراًء في 

  حين أن معظم األسر تصارع للحصول على كفافها. ممثل قبلي من الهالل النفطي قال: 

ن الممكن أن أسعار النفط الدولية ارتفعت، وإنتاج النفط ارتفع إلى أكثر من مليون برميل كيف يكون م
وأسعار الغذاء  ؛يوم؟ ال نستطيع الوصول إلى الماليومياً، ورغم ذلك نشعر بأننا نزداد فقراً يوماً بعد 

ين، أما اآلن فقد أعلى من أي وقت مضى. في قبيلتنا، كنا نستعمل صندوقاً لدعم رجال القبيلة المحتاج
جف هذا الصندوق ألن الجميع محتاجون ولم يعد لدى أحد المال للمساهمة بتمويل الصندوق. وهذا حال 

   63القبائل األخرى.

 
 
ت ديوان ، ديوان المحاسبة الليبي. مسؤولون في مصرف ليبيا المركزي يردون بأن بعض اتهاما2017التقرير السنوي لعام  59

خطية على تقارير ديوان المحاسبة الموجهة إليهم مبالغ بها وأنها تنبع من افتقار الديوان للفهم الالزم للعمليات المالية. الردود ال
. 2017يو حزيران/يون –، تم إطالع مجموعة األزمات عليها، أيار/مايو 2017و 2016مركزي لعامي المحاسبة عن مصرف ليبيا ال

ن الفساد من االنتشار على نطاق واسع، حيث ي تم إهدار كما أظهرت مجموعة األزمات في الماضي، فإن الفوضى في ليبيا تمّكِ
لمنتجات المدعومة عتماد، والعقود الحكومية المضّخمة أو تهريب امليارات الدوالرات من أموال الدولة من خالل الغش في رسائل اال

 Tim Eaton, “Libya’s. انظر أيضاً الجائزة: الصراع على ثروات الطاقة الليبيةمن الدولة. انظر تقرير مجموعة األزمات، 
War Economy: Predation, Profiteering and State Weakness”, Chatham House, 12 April 2018. . 

شؤون المالية هم تتجاهل هذه االتهامات في كثير من األحيان حقيقة أن كبار المسؤولين في حكومة طرابلس الذين يشرفون على ال 60
رئيس المجلس  من شرق ليبيا؛ فوزير المالية أسامة حماد من الزويتينة، ووزير االقتصاد ناصر فضل هللا عوض من البيضاء ونائب

ن مدينة جالو متموز/يوليو)،  18ي، الذي كان مسؤوالً عن تحديد المخصصات في الموازنة (قبل استقالته في الرئاسي فتحي المجبر
 في واحة في شرق ليبيا. لقد عاش المجبري معظم حياته في بنغازي. 

ومع ، 2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في الحكومة وفي المصرف المركزي، طرابلس، أيار/مايو  61
 .2018دبلوماسيين غربيين، تونس، تموز/يوليو 

ي الفترة نفسها، . وف2017دوالراً في نهاية العام  76إلى  2017دوالراً للبرميل في أواسط  46ارتفعت أسعار النفط الخام من  62
سؤول في المصرف قدمة من مبرميل يومياً إلى نحو مليون برميل يومياً. بيانات م 850,000ارتفع إنتاج ليبيا من النفط الخام من 

 .2018المركزي، تونس، تموز/يوليو 
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد أفراد قبيلة الزوي من أجدابيا، تونس، نيسان/أبريل  63
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وهذا دافع مهم  –إضافة إلى كل هذه االعتبارات، فإن الناس غاضبون من ترسيخ الوضع الراهن المعطل 
اة لفرض نفط، بوجه خاص، الذين رأوا في إغالق المنصات أدبالنسبة لسكان المناطق الشرقية الغنية بال

  التغيير على المستويين السياسي واالقتصادي. على حد تعبير ناشط من الهالل النفطي: 

ال نرى أمالً في نهاية الطريق. قيل لنا إنه سيكون هناك حكومة جديدة، لكن ذلك لم يحدث. ُوعدنا 
جديد  محافظبمؤسسات موحدة، لكن األمور أكثر انقساماً من أي وقت مضى. كنا نعتقد أنه سيكون هناك 

  64للمصرف المركزي يستطيع تسوية المشاكل، لكن لم يسمح له بتولي مهام منصبه.

أحد األهداف الرئيسية لمختلف الفصائل في شرق وغرب ليبيا على حد سواء، وسواء خالل المواجهة  تمثل
أو بعدها في إقالة الكبير. مجلس النواب في طبرق يريد استبداله بمحمد شكري، الذي عينه محافظاً لكنه لم 

تحدة وال أي من الدول لم تعترف األمم الم 65يتمكن من تولي مهام منصبه بينما ترفض طرابلس تعيينه.
األعضاء فيها بالتعيين. الفصائل المناهضة للكبير في غرب ليبيا منقسمة بين أولئك الذين يدعمون شكري 

لكن الكبير الذي يشغل منصب محافظ المصرف المركزي  66وأولئك الذين يفضلون مرشحاً جديداً للمنصب.
في مختلف أجزاء الطيف السياسي ممن يعتقدون  ، ما يزال يحظى بالدعم بين قوى رئيسية2012منذ العام 

ن إلون أن االتهامات الموجهة له بسوء اإلدارة والفساد مدفوعة سياسياً وال أساس لها. بعض المحاورين يقو
رت دعم الكبير قد تفرضه إلى حد ما المصلحة الذاتية، حيث يعتقدون أن الوعود بإصدار رسائل اعتماد أثّ 

رئيسية، بما في ذلك في مجلس النواب في طبرق وفي المجلس األعلى للدولة، موقف بعض القوى ال على
إال أن الكبير ما يزال يتمتع بدعم كبير، خصوصاً  67الذين دعوا في وقت من األوقات إلقالته لكنهم تراجعوا.

يديولوجية كما أن هناك ديناميكية أ 68في طرابلس، بين أولئك الذين يعتبرونه كفؤاً ويخدم المصلحة الوطنية.
تحدث تأثيراً؛ فالبعض يرى أنه مرتبط باإلخوان المسلمين، في حين أن خصومه يعتبرونه سداً في وجه 

  تعديات عناصر النظام السابق. 

تموز/يوليو، طلب الجيش الوطني الليبي تنفيذ تعيين شكري كشرط مسبق إلنهاء  4في بيان أصدره في 
ح أن تواجه بعض القوى في طرابلس هذا الطلب بالتعنت، حيث من المرج 69المواجهة حول الهالل النفطي.

تعتبره فرضاً لشخص سيمول الجيش الوطني الليبي. بعض الليبيين الذين يعارضون تعيين شكري متخوفون 
أيضاً من أن مرشحاً يدين لمجلس النواب قد يكون مياالً لزيادة اإلنفاق العام لتهدئة الفصائل السياسية وبذلك 

بعض  70حتياطيات العملة األجنبية بسرعة أكبر، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تفاقم األزمة النقدية.يستنزف ا
إسالميي طرابلس مستعدون لالعتراف بشكري كبديل للكبير شريطة أن يسمح لهم باختيار نائبه، وهو طلب 

سياسيون في بدأت معركة قانونية جديدة عندما رفع  72لقد فشلت المفاوضات حتى اآلن. 71رفضه شكري.

 
 
 .2018مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع ناشط سياسي من أجدابيا، القاهرة، نيسان/أبريل  64
ع المجلس م، صوت مجلس النواب لتعيين شكري محافظاً جديداً للمصرف المركزي دون التشاور 2017نوفمبر /في تشرين الثاني 65

ً لالتفاق السياسي الليبي الموقع في كانون األول/ديسم . رئيس 2015بر األعلى للدولة في طرابلس، كما كان ينبغي أن يفعل طبقا
ن التشاور مع لس ال يعترف باالتفاق، فإنه ال يستطيع تعيين محافظ جديد دوالمجلس عقيلة صالح جادل بأنه بالنظر إلى أن المج

طرابلس لم  ، لكنه لم يباشر عمله في منصبه ألن سلطات2018المجلس. أقسم شكري اليمين أمام المجلس في كانون الثاني/يناير 
ير غل فقط كمحافظ للمصرف المركزي تعترف بتعيينه. بعد أن منع من الدخول إلى المصرف المركزي في طرابلس، رفض العم

ر من قربه من دو ائر حفتر المعترف به في الشرق. كما تعهدت قوى رئيسية في طرابلس كانت تشك بشكري بالنظر إلى ما يتصوَّ
 أيضاً بمنع تعيينه ما لم يتم التوصل إلى توافق على التعيين.

رجال األعمال  افات إلى حد كبير على مدى دعم األفراد، بمن فيهماالصطفافات حول هذه القضية غير واضحة. تعتمد هذه االصطف 66
تيارات الداعمة وأفراد المجموعات المسلحة لحفتر وعناصر نظام القذافي السابقين؛ وفي هذه الحالة ينزعون لدعم شكري. وهناك ال

 لإلسالميين أو المناهضة لحفتر التي تدعم بدالً من ذلك اختيار مرشح جديد.
 .0182-2017أجرتها مجموعة األزمات مع سياسيين ومصرفيين ليبيين، طرابلس، تونس،  مقابالت 67
 .0182-2017مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع اقتصاديين وسياسيين ليبيين، طرابلس، تونس، لندن،  68
 مرجع سابق.، 2018تموز/يوليو  4إعالن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي فيما يتعلق بمنصات النفط،  69
 .2018مراسلة بالبريد اإللكتروني أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أممي، لندن، تموز/يوليو  70
ن صفقة . وجادل شكري بأن قبوله بنائب كجزء م2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع محمد شكري، تونس، تموز/يوليو  71

اور بين المحافظ ، والذي ينبغي بموجبه أن يتم اختيار نائب المحافظ بالتشيتعارض مع القانون الذي يحكم المصرف المركزي الليبي
 ق على ذلك.ومجلس النواب، ومن ثم يتم تثبيته من قبل المجلس. شكري يريد أن يبقى الحبري نائباً له، ويبدو أن الحبري واف

من المجلس  يس المجلس، عقيلة صالح، ووفدعقد اجتماع في مطلع تموز/يوليو في القاهرة بين وفد من مجلس النواب يقوده رئ 72
ب رئيس المجلس، فوزي األعلى للدولة يقوده نائب الرئيس، أحمد لنقي، فشل في التوصل إلى اتفاق. كما لم تؤِد جهود مماثلة قادها نائ

و تموز/يولي 1 رابلس،النويري، إلى نتيجة نهائية. مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع عضو في المجلس األعلى للدولة، ط
الت أجرتها . دبلوماسيون غربيون يؤكدون أنه ليس هناك دعم كبير في المجلس لتعيين شكري محافظاً للبنك المركزي. مقاب2018

 .2018مجموعة األزمات مع دبلوماسيين غربيين، تونس، تموز/يوليو 
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 ونطرابلس قضية يدعون فيها أن المجلس كان يفتقر إلى النصاب القانوني عندما عين شكري، وبذلك يأمل
  73بتقويض المجلس في طبرق.

هدف ثاٍن تسعى إليه مكونات في شرق ليبيا هو إقالة مصطفى صنع هللا من منصبه كمدير للمؤسسة الوطنية 
المقر القانوني للمؤسسة على أساس قرار حكومي  اي يجادلون بأنهتالونقل مقر المؤسسة إلى بنغازي، للنفط 

يقول هؤالء األشخاص إنه ينبغي إقالة صنع هللا بسبب الفساد في المؤسسة،  2013.74صدر في العام 
ً أحمر عندما قارن  75مستشهدين بتقرير ديوان المحاسبة كدليل على ذلك. آخرون يقولون إنه تجاوز خطا

ً فتحي المجبري، حليف يُ  76.الجضرانالجيش الوطني الليبي بإبراهيم  زعم أن إقالة صنع هللا يدعمها أيضا
  77).2018حفتر في المجلس الرئاسي (قبل استقالته في تموز/يوليو 

م معظم شركات النفط الدولية، ومعروف بكفاءته إال أن من غير المرجح أن تتم إقالة صنع هللا، فهو يتمتع بدع
 تيال شخصياتلتي يتمتع فيها بدعم بعض الداخل المؤسسة الوطنية للنفط، وهو أصالً من المنطقة الشرقية ا

رغم أنه كان هناك بعض التوترات بين صنع هللا والمجلس الرئاسي في الماضي  78ضغط على حفتر للتراجع.ت
رات كانت بشأن تعاونه البراغماتي مع حفتر في الهالل النفطي، وكذلك بشأن تأخر والمفارقة أن هذه التوت –

يصعب تخيل أن السراج،  –حكومة طرابلس في تزويد المؤسسة الوطنية للنفط باألموال التشغيلية الكافية 
  79الذي يتمتع بسلطة تعيين مدير المؤسسة الوطنية للنفط، سيفعل ذلك في الظروف الراهنة.

افق الجيش الوطني الليبي على إعادة إدارة المنصات النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط المعترف عندما و
بها دولياً، فإنه أسقط كال القضيتين: إقالة صنع هللا والطلب بأن يكون مقر المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي. 

   80مطالب برقة أسرع مما ينبغي". بعض أنصار حفتر في المنطقة الشرقية شعروا بأنه كان "يتخلى عن بعض

ً إمكاني  .ب   ة إجراء تغيير سياسي أوسع نطاقا

غرب ليبيا، فإن أزمة الهالل النفطي شكلت فرصة تتجاوز الوصول في بالنسبة للبعض سواء في شرق أو 
وحدة وطنية جديدة في طرابلس تضم حكومة إلى المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى تشكيل 

ين عن حفتر. رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والسفير الليبي ممثل
 عملت ابدو أنهت تيثة من عدد كبير من الشخصيات الثال يضانالالسابق في اإلمارات العربية المتحدة عارف 

كما أن هناك بعض  81والجهود الدبلوماسية لألمم المتحدة. 2015على هذا الخيار خارج إطار اتفاق العام 

 
 
د لصالح شكري)، في حين أن بنو 53(حيث صوت عضواً من مجلس النواب فقط حضروا الجلسة  56تدعي جهة االدعاء أن  73

تفية أجرتها مجموعة للوصول إلى النصاب المطلوب. مقابلة ها 200االتفاق السياسي الليبي تشترط موافقة ثلثي األعضاء البالغ عددهم 
 ألن المجلس نه نظراً . طبقاً لمحمد شكري، فإ2018تموز/يوليو  4األزمات مع أحد أعضاء المجلس الذين رفعوا القضية، طرابلس، 

سيطة للحاضرين بالختيار المحافظ هي التي تطبق، أي أغلبية  2015لم يعترف باالتفاق السياسي الليبي، فإن قواعد ما قبل العام 
دولة شارك . سياسي مقرب من المجلس األعلى لل2018تكفي. مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع محمد شكري، تونس، تموز/يوليو 

لمقصود اقال إن إجراءات استبدال محافظ المصرف المركزي ومدراء مؤسسات الدولة األخرى كان  2015ة اتفاق العام في صياغ
ت لمجلس النواب ... منها منع تغيير الحرس: "أصرينا على أن أي عملية تعيين جديدة ينبغي الموافقة عليها بأغلبية الثلثين في تصوي

غيير في القيادة في تتحقيقه. برفع األغلبية إلى هذه الدرجة كنا في الواقع نهدف إلى إعاقة أي  وهو هدف كنا نعرف أنه من المستحيل
 .2018يو هذه المؤسسات إلى ما بعد االنتخابات". مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي من طرابلس، روما، حزيران/يون

نغازي. لم ينفذ بدان قراراً بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى ، أصدر رئيس الوزراء حينذاك علي زي2013في حزيران/يونيو  74
ر جديد في بنغازي القرار لكن، طبقاً لمديرها، فإن المؤسسة اتخذت خطوات أولية في السنوات التالية، بما في ذلك شراء األرض لمق

 .2018-2016، والتكليف بإجراء دراسة معمارية. مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مصطفى صنع هللا
ن المحاسبة . ويدعي أن تقرير ديوا2018حزيران/يونيو  26مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع ناشط مؤيد لحفتر، القاهرة،  75

رد خطي من  مليارات دوالر. المؤسسة الوطنية للنفط أنكرت هذه المزاعم في 3يظهر وجود مخالفات في مدفوعات تتجاوز قيمتها 
 .2018حزيران/يونيو  19من المؤسسة الوطنية للنفط إلى ديوان المحاسبة، المؤسسة الوطنية للنفط، صفحة. رسالة  63
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أممي، روما، تموز/يوليو  76
 .2018حزيران/يونيو  26مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط، لندن،  77
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي من طرابلس، طرابلس، تموز/يوليو  78
اول عدد كبير . وتم تد2018تموز/يوليو  3انضم السراج إلى صنع هللا في زيارة إلى حقل بحر السالم النفطي قرب الشاطئ في  79

ية من مشروع مدير المؤسسة الوطنية للنفط. "المرحلة الثانمن الصور للرجلين معاً، في إشارة واضحة إلى دعم رئيس الوزراء ل
 .2018تموز/يوليو  3بحر السالم تبدأ باإلنتاج"، بيان صحفي للمؤسسة الوطنية للنفط، 

عض النشطاء . ب2018تموز/يوليو  12مقابلة هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع أحد أنصار الجيش الوطني الليبي، بنغازي،  80
الوطنية للنفط  ليبيا يحّضرون ملف قضية في محاكم بنغازي تطعن في قانونية تعيين صنع هللا رئيسا لمجلس إدارة المؤسسةفي شرق 
 .2014في العام 

أجرتها  ؛ ومقابالت2018مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع أعضاء في حكومة شرق ليبيا، بنغازي، تموز/يوليو  81
ات مع ؛ ومقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزم2018ء في المجلس الرئاسي، طرابلس، أيار/مايو مجموعة األزمات مع أعضا

 .2018تموز/يوليو  –سياسيين ليبيين، طرابلس ومصراتة، حزيران/يونيو 
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التوصل إلى اتفاق مع  حاولت ايبدو أيضاً أنه تيالقوى الموجودة في مصراتة، ال الدعم لهذه الفكرة في أوساط
   82حفتر.

طني الليبي ة حول منصات النفط، فإن الجيش الوطبقاً لعضو في حكومة شرق ليبيا، تحدث قبل إنهاء المواجه
  أيضاً يدعم تشكيل حكومة جديدة:

جديدة هو الهدف الحقيقي إلعالن الجيش الوطني الليبي فيما يتعلق وطنية إن تشكيل حكومة وحدة 
بالمنصات النفطية. األمر ال يتعلق بالسعي إلى بيع النفط بشكل مستقل. إنه يتعلق بالقدرة على تشكيل 

جديدة لديهم فيها مقعد. وهذا منطقي. ال نستطيع الذهاب إلى االنتخابات ونحن في وطنية ومة وحدة حك
   83هذا الحال من االنقسام المؤسساتي.

بعض قادة المستوى المتوسط في الجيش الوطني الليبي عبروا عن دعمهم لحكومة وحدة وطنية جديدة يمكن 
وتوحيد المؤسسات المنقسمة وقيادة البالد نحو انتخابات  أن تحل محل حكومة الوفاق الوطني المعطلة،

عبر حفتر عن هذا المطلب صراحة للمبعوث الخاص لألمم المتحدة غسان سالمة في شباط/فبراير  84جديدة.
دبلوماسيون غربيون  85؛ وطبقاً لمسؤول أممي، فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ما يزال هدفه.2018

لى أنه بدالً من تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنه يريد أن تجري البالد انتخابات رئاسية التقوا حفتر يشيرون إ
الداعم  يمصر، وليس حفتر نفسه، ه ،الرئيسي يقدم فيها ترشيحه. كما أنهم يشيرون إلى أن حليف حفتر

 يجعلهم شالرئيسي لحكومة وحدة وطنية، وأن ضعف قادة الجيش الوطني الليبي والسياسيين الموالين للجي
  86يرددون الدعوة للسبب نفسه.

المعارضة الرئيسية لفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تأتي من السراج. دون مشاركته، من المشكوك به أن 
تموز/يوليو مع ممثلين لالتحاد األوروبي واألمم المتحدة،  18يتم تشكيل مثل تلك الحكومة. في اجتماع عقد في 

اء الرئيسية، حث المجتمع الدولي على عدم االستجابة للدعوات لتشكيل وكذلك سفراء من الدول األعض
غير أن استقالة فتحي  87حكومة وحدة وطنية جديدة بل أن يستمر بدالً من ذلك في دعم حكومة الوفاق الوطني.

سئلة حول قابلية أالمجبري من المجلس الرئاسي وظهور الشائعات باحتمال استقالة عضو آخر طرحت 
   88السياسية الراهنة لالستمرار. التركيبة

العديد من الليبيين، خصوصاً في الشرق، ينتقدون المجتمع الدولي واألمم المتحدة لعدم انخراطهم في المساعدة 
تسوية األزمات السياسية والمالية. كما أنهم يحملون المسؤولية للمجلسين المتنافسين في طبرق وطرابلس ل

حباطهم في تعميق العداوة وتغذية الدعوات إوحدة وطنية جديدة. وقد أسهم عن عدم التفاوض لتشكيل حكومة 
المحلية إلغالق المنصات النفطية في حزيران/يونيو. "ال أحد يفعل شيئاً. ولذلك نحن بحاجة لفعل شيء جذري 

المتحدة لقد ساعد الغياب الفعلي لبعثة األمم  89كي نفرض التغيير"، على حد تعبير أحد أنصار هذه المقاربة.
ساعد بفتح مكتب في بنغازي،  2018للمساعدة في ليبيا عن شرق ليبيا، رغم الوعود في مطلع آذار/مارس 

  90بشكل غير مباشر في طغيان هذه اآلراء.

 
 
 .2018تموز/يوليو  –مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع سياسي من مصراتة، حزيران/يونيو  82
 .2018حزيران/يونيو  29مجموعة األزمات مع وزير في حكومة شرق ليبيا، بنغازي، مقابلة هاتفية أجرتها  83
 .2018مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع قادة في الجيش الوطني الليبي، بنغازي، حزيران/يونيو  84
 .2018مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤول أممي، تونس، تموز/يوليو  85
 .2018مجموعة األزمات مع دبلوماسي غربي، تونس، تموز/يوليو مقابلة أجرتها  86
االجتماع رد  . في ذلك2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أمميين ومن االتحاد األوروبي، تونس، تموز/يوليو  87

الحكومة  السراج بقولهم إنعدد من الدبلوماسيين، الذين باتوا مستائين بمرور الوقت من عيوب ونواقص حكومة طرابلس، على 
تماعات ألعضائها، تفشل في تقديم الخدمات، وغير قادرة على توحيد مؤسسات البالد وبالكاد تعمل كحكومة، حيث إنها ال تعقد أية اج

إدامة وضع  ي بدالً منوالعديد من الوزراء ليسوا أهالً للمهام التي أوكلت لهم. وحثوا السراج على األقل للنظر في إجراء تعديل وزار
 راهن ال يمكن استمراره. 

يمثلون  على أساس تقاسم السلطة، كان يتكون من تسعة أعضاء 2015عندما تأسس المجلس الرئاسي في كانون األول/ديسمبر  88
ألسود وني وعمر ا، كان فتحي المجبري، وعلي القطراني، وموسى الك2018األقاليم التاريخية الثالثة في ليبيا. بحلول تموز/يوليو 

ساً)، وأحمد معيتيق، قد استقالوا جميعاً أو علقوا مشاركتهم في المجلس. األعضاء الذين ما يزالون في المجلس هم: فايز السراج (رئي
 وعبد السالم كجمان، ومحمد العماري وأحمد حمزة. 

. كان الضغط 8201مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع أحد أنصار إغالق المنصات النفطية من شرق ليبيا، تونس، نيسان/أبريل  89
ذر مستشار غير حفي المنطقة الشرقية على الجيش الوطني الليبي ليفعل شيئاً يتزايد قبل هجوم الجضران؛ ففي مطلع حزيران/يونيو 

أجرتها مجموعة  ن أن القيادة العامة للجيش "تتعرض لضغوط كبيرة إلغالق الموانئ". مقابلة هاتفيةعسكري للجيش الوطني الليبي م
 .2018حزيران/يونيو  10األزمات، بنغازي، 

تعيد فتح مكتب أمام مجلس األمن، أعلن سالمة أن بعثة األمم المتحدة للمساعدة في ليبيا س 2018آذار/مارس  21في خطابه في  90
لمتحدة. مقابلة اي. لكن حتى اآلن اقتصر وجود األمم المتحدة في شرق ليبيا على زيارات عرضية من قبل موظفي األمم لها في بنغاز

موز/يوليو ت 16. في خطابه في 2018تموز/يوليو  –أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أمميين، روما، بروكسل، حزيران/يونيو 
 أسابيع. مم المتحدة للمساعدة في ليبيا ستفتح مكاتب لها في بنغازي خالل بضعةأمام مجلس األمن، قال سالمة إن بعثة األ
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سيحظى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بالترحيب وال شك في أنه سيحل العديد من المشاكل المؤسساتية. 
سيين الليبيين بأن هذا الهدف ممكن التحقيق، فإن الشروط المسبقة الضرورية لكن رغم تفاؤل عدد من السيا

غير متحققة. من المرجح أن الطموحات المتناقضة لقوى رئيسية للحصول على مناصب في المجلس الرئاسي، 
أو حتى في منصب رئيس الوزراء، مصحوبة باستحالة الحصول على أغلبية األصوات داخل مجلس نواب 

تدمر على األرجح هذه المبادرات. عالوة على ذلك، فإن معظم الميليشيات والسياسيين في طرابلس منقسم، س
لهم مصلحة خاصة في المحافظة على الوضع الراهن، ألنه دون حكومة وحدة وطنية لديهم فرصة أفضل في 

  االستمرار بنهب موارد الدولة بوسائل مباشرة وغير مباشرة.
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IV. تفادي أزمة أخرى  

إن التجمع الراهن للقوى يوفر فرصة لجهد مستمر على مستوى البالد لمعالجة وربما تسوية التحديات المالية 
للصراع في ليبيا. ينبغي على حكومة السراج وداعميها الدوليين، وكذلك السلطات في شرق ليبيا، االستجابة 

حدى اإلشارات إية والمساءلة. تتمثل لدعوات عدد كبير من القوى الليبية والجمهور العام لتحقيق الشفاف
االجتماع مع المدير التنفيذي  صنع هللاإليجابية في قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 

ومناقشة احتمال تبني المؤسسة  2018لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية في أواخر تموز/يوليو 
ينبغي على شركات النفط الدولية العاملة في ليبيا أن تدعم هذا المشروع. كما  91لمبادئ المبادرة في اإلدارة.

أن يشكل لبنات في بناء لمعالجة مشاكل يمكن أن القيام بخطوات محددة لفتح عمليات وضع الموازنة واإلنفاق 
ق التقدم على هذه اقتصادية أخرى واتخاذ القرار بشأن الترتيبات األمنية للمنشآت النفطية. وبالمقابل فإن تحقي
  الجبهات يمكن أن يفتح قنوات التواصل بين الخصوم ويمهد الطريق لتسوية سياسية أوسع. 

ء في األمم ستحتاج القوى الليبية على األرجح إلى دفعة دولية في هذا االتجاه. ينبغي على الدول األعضا
نات شرق وزيادة انخراطها مع مكوالمتحدة االحتشاد خلف الدعوة إلجراء مراجعة دولية للمصرف المركزي 

نبغي عليها يليبيا، بما في ذلك المؤسسات الموازية، لوضع خطة إعادة توحيد مع نظيراتها في طرابلس. كما 
نع تجدد القتال حث المتحاورين الليبيين على إعطاء األولوية لمناقشة تأمين منشآت النفط والغاز الليبية لم

  لالستيالء على هذه المنشآت.

 الحاجة لتدقيق محاسبي دولي مستقل  آ.

كخطوة أولى، وبدالً من التركيز على من يسيطر على المؤسسات االقتصادية، على الحكومتين المتوازيتين 
والمصرفين المركزيين المتنافسين متابعة طلب السراج إلجراء مراجعة خارجية للمصرف المركزي تحت 

ية التي خصص بموجبها المصرفان األموال على مدى السنوات فضل للكيفأإشراف دولي. إن التوصل إلى فهم 
الثالث أو األربع الماضية هو شرط مسبق ألي رزمة إصالحات ناجحة ويمكن أن تشكل خطوة هامة نحو 

ينبغي أن تتم المراجعة في الوقت المناسب، وال يجوز أن يستعمل السياسيون  92توحيد الشؤون المالية للبالد.
القيام بها من بلتشكيل لجنة دولية كطريقة "لشراء الوقت"، وهي األفعال التي يتهم السراج  الليبيون الدعوات

ف هذه العملية ال تزال غائبة. السراج نفسه لم يكن في ذهنه إال أن تفاصيل كيفية تكشّ  93قبل بعض منتقديه.
  94.نموذج واحد عندما قدم ذلك الطلب، وما تزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة

المة لألمم المتحدة دور مهم تلعبه كميسر ومشرف على عملية المراجعة. لقد كلف مجلس األمن غسان س
على مسؤولي  بتقديم مقترحات حول الكيفية التي ينبغي أن تجري بها. لكن قبل أن يتمكن من فعل ذلك، ينبغي

وزارتي المالية وبين ممثلي المصرفين بعثة األمم المتحدة للمساعدة في ليبيا االنخراط في دبلوماسية مكوكية 
صندوق النقد كما ينبغي عليهم التشاور مع البنك الدولي و ،لضمان درجة من التوافق حول المسار المستقبلي

  الدولي حول جملة من االحتماالت الممكنة.

ادية، التي ينبغي أن يكون أحد األهداف الجوهرية استعمال المراجعة لتأسيس عملية أوسع للمصالحة االقتص
تشكل عنصراً جوهرياً في أي حل للصراع الليبي. وسيتطلب هذا المزيد من المشاورات مع أطراف ليبية 

 
 
كمة الجيدة في ، هي مبادرة عالمية تسعى لضمان الحو2002مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية، التي أطلقت في العام  91

والر حتى اآلن، دتريليون  2.4إلفصاح عن عائدات بقيمة الصناعات االستخراجية في سائر أنحاء العالم. لقد أشرفت المبادرة على ا
ستخراجية"، بيان بلداً مبادئها. "رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يلتقي مبادرة الشفافية في الصناعات اال 51وقد تبنى 

 . 2018تموز/يوليو  27صحفي، المؤسسة الوطنية للنفط، 
التي مولتها  ي دولي للمصرف المركزي في بلد من البلدان هي عملية التدقيق المحاسبيالسابقة الوحيدة إلجراء تدقيق محاسب 92

الوطنية المؤقتة  . تمت الموافقة على هذه المراجعة من قبل الحكومة2005المفوضية األوروبية للمصرف المركزي الليبيري في العام 
دارة األموال العامة إليين، في محاولة لمعالجة الفساد الخطير وسوء في ليبيريا، بالتشاور مع مجموعة من المانحين اإلقليميين والدو

االقتصادية، التي  في ليبيريا ما بعد الصراع. بعد إجراء التدقيق المحاسبي، أسس المانحون برنامج حوكمة وبرنامج مساعدة اإلدارة
وكة للدولة، ل وزارة، أو مشروع أو وكالة مملزرعت (بين خطوات أخرى) مستشارين دوليين يتمتعون بسلطة التوقيع المشترك في ك

راً للجدل. انظر إضافة إلى المصرف المركزي نفسه. كان مقترح قيام تدخل خارجي متين في اإلدارة االقتصادية لليبيريا أمراً مثي
Renata Dwan and Laura Bailey, “Liberia’s Governance and Economic Management Assistance 
Programme (GEMAP): A Joint Review by the Department of Peacekeeping Operations’ 
Peacekeeping Best Practices Section and the World Bank’s Fragile States Group”, UN Department 

of Peacekeeping Operations and World Bank, May 2016.. 
 .2018سي ليبي، تونس، تموز/يوليو مقابلة أجرتها مجموعة األزمات مع سيا 93
 .2018مقابالت أجرتها مجموعة األزمات مع مسؤولين أمميين، تونس، تموز/يوليو  94
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الوقت الالزم إلجراء هذه إعطاء أخرى، مثل المجلس الرئاسي، وديوان المحاسبة ومجلس النواب. رغم أن 
أسيس مسار تفاوضي أطول مدى لمعالجة المشاورات ال ينبغي أن يقلل من زخم عملية المراجعة، فإنه مهم لت

  العناصر االقتصادية للصراع.

وهو  –ه المصرفين لالجتماع وجهاً لوج محافظيإتباع هذه المشاورات األولية بدعوة ل سالمة ينبغي على
للتفاوض على اتفاق أكثر عملية وتفصيالً حول الشروط واإلجراءات المحددة لمثل  –أمر لم يحدث من قبل 

بعد إكمال هذه  اجعة، ومن ينبغي أن يستلم التقرير النهائي، وااللتزامات حول عملية المتابعة. فقطتلك المر
التركيز  تقديم مقترح لمجلس األمن، يبتعد مثالياً إلى أقصى درجة ممكنة عن سالمة الخطوات ينبغي على

الالعبون  امة منصة يستطيعوالتوسع إلى هدف أكبر يتمثل في إق ،الحالي على إجراء مراجعة ضيقة لإلنفاق
القتصادي في االليبيون من خاللها تقليص االنقسامات المؤسساتية وبناء التوافق حول كيفية معالجة التحدي 

  البالد. 

الليبيين والدوليين على أنه كي تكون المراجعة ذات مصداقية، ينبغي القيام بها من  المصرفيينيتفق معظم 
كي بي إم جي، وإرنست آند يونغ، وبرايسووتر هاوس (المحاسبي الدولية قبل واحدة من شركات التدقيق 

يمكن للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي،  95، التي تمتلك المهارات والموارد إلجرائها.كوبرز، وديلويت)
وبعثة األمم المتحدة للمساعدة في ليبيا تقديم المشورة لكن ال تتمتع أي من هذه الجهات بنفسها بالقدرة على 

  إجراء مراجعة للحسابات الحكومية.

و، كما أشار أاسع ثمة آراء مختلفة حول ما إذا كانت المراجعة ينبغي أن تكون تدقيقاً محاسبياً على نطاق و
ظرة نمن غير الواضح ما قصده بالتحديد لكن المصطلح يشير إلى إلقاء  .طلب السراج، "مجرد مراجعة"

ن. إن تدقيقاً سريعة على التدفق العام لألموال، وليس عملية مراقبة مفصلة لعمليات محددة قام بها المصرفا
حتاج إلى جهد ووقت مراجعة العمليات المالية السابقة، سيمحاسبياً سليماً، يستخدم تقنيات المحاسبة الجنائية ل

إطالق  دون كبيرين. إن عملية أسرع قد تساعد في جهود بناء السالم من خالل تقديم وسيلة إلعادة التوحيد
اسبياً شامالً العنان للعبة تحميل المسؤوليات حول ممارسات فاسدة مزعومة. في الوقت نفسه، فإن تدقيقاً مح

العمليات  مصالح بعيدة المدى لليبيا بشكل يمهد الطريق لدرجة أكبر من الشفافية واإلشراف علىسيخدم ال
ة وواقعية والذي هدف األكثر أهميالمالية بشكل عام. ينبغي للمشاورات التي تقودها األمم المتحدة أن تحدد ال

خاللها  أسيس عملية يتم منمكن تحقيقه، واقتراح صيغة تحقق التوازن بين أولويات متعارضة. كما أن تي
ية عمل التفاوض على تحقيق المصالحة بين فرعي مصرف ليبيا المركزي هو الهدف الرئيسي للمراجعة، فإن

ه يمكن أن نفسه ينبغي أن تحظى بالتركيز أوالً، حيث إن مصرفاً يعاد توحيد أقصر تسعى إلى تحقيق الهدف
  في فترة الحقة.يختار أن يجري عملية تدقيق محاسبي أكثر عمقاً 

شاكل إذا لقد عبر البعض عن مخاوفهم من أن إجراء تدقيق محاسبي، أو حتى مراجعة، من شأنه أن يثير الم
أي شخص،  كشف عن تعامالت مالية مشبوهة. ينبغي أن توضح األمم المتحدة أن العملية ال تهدف إلى تجريم

لنهج علناً. يين الليبيين على إقرار مثل هذا اوتشجيع المعن ،ة أولى ضرورية نحو إصالح األمورلكنها خطو
ب الشعبية ومن أجل معالجة رد الفعل المحتمل في أن ينظر إليها على أنها إقصائية وأنها تتجاهل المطال

اد، ينبغي على بالشفافية والمساءلة، وهو ما يخاطر بجعل األمم المتحدة تبدو متواطئة في التغطية على الفس
وحيد المصرف تليبية المعنية بالعملية أن تبعث برسالة سياسية واضحة مفادها أن إعادة الجهات الدولية وال

  المركزي هي األولوية.

إنها لن ففي حين أن إجراء تدقيق (أو مراجعة) مالية دولية خطوة ضرورية نحو تنظيف االقتصاد الليبي، 
شر الموازنة نشفافية أوسع أيضاً، مثل  تكون خطوة كافية. ينبغي على المعنيين الليبيين النظر في إجراءات

ا فيها ودرجة أكبر من التدقيق بالمدفوعات. جميع هذه الخطوات، مصحوبة بإصالحات اقتصادية أعمق، بم
  تخفيض قيمة العملة، ستكون ضرورية للشروع في مواجهة مباشرة لقضية سوء إدارة أموال الدولة.

 ة الشرقيةألمم المتحدة في المنطقالحاجة النخراط ا  ب.

تشير األحداث في الهالل النفطي إلى أن المعنيين الدوليين في ليبيا أهملوا الديناميكيات الجهوية الداخلية في 
البالد. من أجل تحقيق فهم أفضل لمظالم المنطقة الشرقية، يجب على بعثة األمم المتحدة للمساعدة في ليبيا 

واالنخراط بفعالية في المناظرات العامة فيما يتعلق  سرع وقت ممكن،أترسيخ حضور مادي دائم هناك في 

 
 
واشنطن،  مقابالت هاتفية أجرتها مجموعة األزمات مع اقتصاديين غربيين، ومصرفيين ليبيين، ومسؤولين أمميين، طرابلس، 95

قيق، ويجادلون فكرة أن تكلف واحدة من هذه الشركات "األربع الكبرى" بعملية التد . بعض الليبيين يرفض2018تونس، تموز/يوليو 
 بأن جميعها مرتبطة بشكل ما بشخصيات ليبية مختلفة، ويدعون بدالً من ذلك إلى تكليف "العشر الكبار" بالمهمة.
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إن لم يكن لمواجهة الروايات الشعبية، فعلى األقل كي يرى الناس أنها تتصدى  –بإدارة وتوزيع الموارد العامة 
  لها.

ق ليبيا، لكن إن االحباط من تدهور األحوال المعيشية، وانهيار الخدمات واستشراء الفساد ال يقتصر على شر
هولة أكبر هناك؛ عالوة على ذلك، يمكن استغاللها في الشرق بس ركباأل صدىالبدو أن هذه المشاكل تلقى ي

فتراس"، لكنه بشكل منتظم إلى تحدي ما أسماه "اقتصاد اال سالمة لتعميق المعارضة لنفوذ طرابلس. لقد أشار
ألمم اشكيل فريق أوسع لبعثة وموظفوه بحاجة لمضاعفة الجهود لترجمة الخطاب إلى فعل. ينبغي عليه ت

من ثم  ةلسالمالمتحدة لمساعدة ليبيا لهذا الهدف والسعي للحصول على مشاركة الخبرات الخارجية. يمكن 
لتحضير  ، والتي أسست الخطوات الالزمة2017تكميل خطة العمل السياسية التي أطلقها في أيلول/سبتمبر 

  شور تحليلي اقتصادي مواٍز.، بمو2018البالد لالنتخابات في نهاية العام 

كما ينبغي على األمم المتحدة أن تنظر في موقفها فيما يتعلق باالنخراط مع المؤسسات المتنافسة. على مدى 
عامين ونصف العام، التزمت األمم المتحدة والدبلوماسيين في ليبيا بقرارات مجلس األمن الداعية لعدد من 

إال  96المؤسسات غير المعترف بها من قبل حكومة الوفاق الوطني.الدول األعضاء للتوقف عن التواصل مع 
النخراط على االعتراف القانوني؛ في المحصلة، ال ينطوي االمؤسسات لم يفد شيئاً. ينبغي أ أن تجاهل هذه

قليميين والدوليين تحدثوا إلى حفتر، رغم أن االتفاق السياسي الليبي ال يعترف بالجيش إلفإن معظم الالعبين ا
الوطني الليبي. ينبغي على الدول األعضاء في مجلس األمن وإدارة الشؤون السياسية في األمم المتحدة أن 
تنظر في إعطاء األمر لبعثة األمم المتحدة للمساعدة في ليبيا لالنخراط مع المسؤولين في المنطقة الشرقية 

  بهدف إيجاد مسار نحو توحيد المؤسسات المتوازية.

  بعدي األمن والمصالحة في األزمة جةالحاجة لمعال  ج.

لقد أبرزت األزمة الراهنة أيضاً الحاجة لمعالجة مسألة حرس المنشآت النفطية بطريقة أكثر تنسيقاً من خالل 
حول اتفاق مع الجيش الوطني الليبي التوصل إلى تشجيع حكومة طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط على 

وإشراك الحرس في المفاوضات المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع األمني. إن مسؤوليات الحرس وسلسلة القيادة 
المطالب المتنافسة حول من ينبغي أن يقود هذه القوة ستغذي الصراع وحسب، كما أظهرت أحداث 

. ينبغي أن يتم التفاوض على التراتبية الداخلية للحرس، بالنظر إلى أن هذه المسألة لم 2018حزيران/يونيو 
الوقت ثمة فرصة اآلن، في  97لجتها في أي من المنصات الساعية لمعالجة إعادة تنظيم القطاع األمني.تتم معا

ضع استراتيجية لالنخراط مع المجموعات على وبعثة األمم المتحدة للمساعدة في ليبيا الذي تعكف فيه 
تجدد القتال حول  المسلحة والقطاع األمني. إن إشراك الحرس في هذه الجهود أمر جوهري لتقليص فرص

  السيطرة على الهالل النفطي.

 إن حقيقة أن المقاتلين المناهضين لحفتر من شرق ليبيا والمهجرين إلى غربها شاركوا في هجوم
جيش الوطني في الهالل النفطي يبرز المظالم التي تسببت بها االنتهاكات المزعومة لل 2018حزيران/يونيو 

الوطني الليبي،  وا أفراداً من قبيلة المغاربة التي أغضبتها تكتيكات الجيشالليبي. المشاركون في الهجوم ضم
م) عائالتهووكذلك مقاتلين كانوا سابقاً في بنغازي يعارضون الجيش الوطني الليبي بشراسة ألنه أخرجهم (

يبيا على رق لمن المدينة وألنهم يحملونه المسؤولية عن عمليات القتل خارج إطار القانون في سائر أنحاء ش
ين، ويرون في بنغازي منذ ذلك الحالعودة إلى مدى السنوات الثالث الماضية. لقد سعى هؤالء المقاتلون إلى 

ات في ليبيا، السيطرة على الهالل النفطي خطوة في هذا االتجاه. لكن طالما لم يتم فعل شيء لجسر االنقسام
فطية نى نطاق واسع، بما في ذلك حرس منشآت خصوصاً في بنغازي، ووضع ترتيبات أمن وإدارة مقبولة عل

  معترف به رسمياً ومتفق عليه، فإن مثل هذه الهجمات ستتكرر على األرجح.

    

 
 
 ). 2017( 2362) و2016( 2278)، و2015( 2259قرارات مجلس األمن رقم  96
ري المجزأ في ن مكانة الحرس وقيادته في ما سمي محادثات القاهرة، وهي جهود قادتها مصر لتوحيد الجهاز العسكلم يتم تضمي 97

عة ضباط ذوي رتب ضباطاً من قوات حفتر وبض –وهو المسار األمني الوحيد في عملية السالم حالياً  –البالد. لقد جمع هذا الحوار 
ي ليبيا بجدية للمسألة. فاق الوطني. لكنه يقصي كثيرين. لم تنظر بعثة األمم المتحدة للمساعدة موالين لحكومة الوفليبيا عالية من غرب 

نشآت النفط م، تعاقدت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة بريطانية لتقديم المشورة حول خيارات تحسين األمن في 2017في العام 
 والغاز، لكن حتى اآلن لم ينتج عن ذلك أي خطة ملموسة.
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V. الخالصة  

األحداث األخيرة في الهالل النفطي تكشف ثالثة أشياء. أوالً، أن االنقسام المؤسساتي الذي قسم ليبيا منذ العام 
باإلمكان تركه دون معالجة. ثمة حاجة جدية النخراط أكثر مباشرة وصل إلى نقطة حرجة ولم يعد  2014

من األمم المتحدة مع المؤسسات االقتصادية والمالية الموازية لوضع خطة عمل ملموسة إلنهاء هذه 
  االنقسامات.

ثانياً، عندما يتحدث المجتمع الدولي بصوت مرتفع وواضح وبصوت واحد في ليبيا، فإنه يمكن أن يؤثر في 
سار األحداث. ما من شك في أن الضغوط السريعة والمتضافرة لألمم المتحدة والدول الرئيسية األعضاء م

فيها على الجيش الوطني الليبي ساعد في وضع حد للمواجهة في تموز/يوليو حول السيطرة على منشآت 
  النفط والغاز وعائداتها. ينبغي على المجتمع الدولي المحافظة على هذه الوحدة.

الثاً، يمكن لإلجراءات الملموسة على الجبهة االقتصادية وإجراءات المتابعة لمعالجة المزاعم المتبادلة حول ث
ً تغيير مسار األحداث. إن المطالبة  سوء إدارة األموال العامة أن تساعد في تخفيف حدة التوترات وأيضا

تحظى بأكبر درجة من اإلجماع بين  بإجراء مراجعة لحسابات المصرف المركزي هي النقطة الملموسة التي
  الالعبين الرئيسيين المتنافسين. ينبغي على المجتمع الدولي والمعنيين الليبيين ضمان تنفيذها.

تشكل أزمة الهالل النفطي تذكيراً بأن الصراع الليبي متعدد األوجه، حيث تغذي االنقسامات االقتصادية، 
لي تشعل المزيد من الصراعات، وعدم االستقرار والمظالم. دون والعسكرية والسياسية بعضها بعضاً، وبالتا

 –تحقيق الحد األدنى من التقدم على الجبهتين االقتصادية واألمنية، فإن محاوالت التوصل إلى اتفاق سياسي 
  ستظل مجمدة وقد تحدث أثراً عكسياً. –وهي نقطة التركيز الرئيسية للمجتمع الدولي 

اتخاذ خطوات على  جهات الدولية المعنية،مدعومين بال ،ون تركيز الالعبين الليبيينلهذا السبب، ينبغي أن يك
عملية لمعالجة اإلدارة االقتصادية وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة، وبالتالي تحقيق االستقرار في البالد. 

اد بيئة أفضل بالمقابل، فإن التقدم على هذه الجبهة يمكن أن يشكل األساس التفاق سياسي أوسع وإيج
  لالنتخابات.

  2018آب/أغسطس  9طرابلس/تونس/بروكسل، 
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  الدولية عن مجموعة األزمات: ب الملحق

موظفاً في  120مجموعة األزمات الدولية (مجموعة األزمات) هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي 
 تسويةمن أجل منع وعلى المستويات العليا وممارسة اإلقناع وحشد الدعم خمس قارات يعملون من خالل التحليل الميداني 

 النزاعات الخطيرة.

فرق من الباحثين السياسيين داخل أو بالقرب من الدول تعمل حيث ، مجموعة األزمات على أساس البحث الميداني مقاربةقوم ت

من الميدان المستقاة تقييمات المعلومات والوبناء على  عنيف.صراع د فيها خطر الندالع أو تصاعد أو تكرار حدوث التي يوج

كما تقوم مجموعة األزمات بنشر  تقوم بإعداد تقارير تحليلية تتضمن توصيات عملية موجهة إلى كبار صناع القرار الدوليين.

حالة صراع  70ما يصل إلى حول وضع المبكر وتحديثاً واضحاً ومنتظماً اإلنذار وهي نشرة شهرية تقدم  ووتشسكرايسي

  العالم.سائر أنحاء في  فعلي أو محتمل

ها على على موقعوتتوافر في نفس الوقت  ،البريد اإللكتروني عبريتم توزيع تقارير مجموعة األزمات بشكل واسع 

وثيق مع الحكومات واألطراف التي تؤثر على . تعمل مجموعة األزمات بشكل www.crisisgroup.org:اإلنترنت

  الحكومات، بما في ذلك اإلعالم، من أجل إبراز تحليالتها حول األزمات وحشد التأييد لتوصياتها بشأن السياسات.

 –الذي يضم شخصيات بارزة في مجاالت السياسة والدبلوماسية واألعمال واإلعالم  –مجموعة األزمات أمناء إن مجلس 

 العالم.سائر أنحاء يعمل بشكل مباشر في المساعدة على إيصال هذه التقارير والتوصيات إلى انتباه كبار صناع السياسات في 

المتحدة والمدير اإلداري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اللورد النائب السابق لألمين العام لألمم يرأس مجموعة األزمات 

  براون. –مارك مالوخ 

. شغل مالي 2018كانون الثاني/يناير  1، روبرت مالي، باشر مهام منصبه في ومديرها التنفيذياألزمات رئيس مجموعة 

؛ وكان آخر منصب شغله هو منصب المساعد سابقاً منصب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجموعة األزمات

الخاص للرئيس األميركي السابق باراك أوباما ومستشاره رفيع المستوى لشؤون الحملة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 

والشام، ومنسق البيت األبيض لشؤون الشرق األوسط، وشمال أفريقيا. كما عمل في الماضي كمساعد خاص للرئيس بل 

  الفلسطينية.-ون للشؤون اإلسرائيليةكلينت

بوغوتا، وداكار، هي:  أخرى قعامو سبعةأن لها مكاتب في جد المقر الرئيسي لمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، كما يو

كما أن لها وجود في المواقع اآلتية: أبوجا، والجزائر، وبانكوك،  ونيويورك، وواشنطن دي سي.واسطنبول، ونيروبي، ولندن، 

وبيروت، وكاراكاس، ومدينة غزة، ومدينة غواتيماال، وهونغ كونغ، والقدس، وجوهانسبيرغ، وجوبا، ومكسيكو سيتي، 

 ونيودلهي، والرباط، وتبليسي، وتورنتو، وطرابلس، وتونس، ويانغون.

ً مجموعة األزمات تتلقى  ً ماليا مجموعة األزمات  تقيموالمتبرعين األفراد. والصناديق الحكومات طيف واسع من  من دعما

للتنمية،  نمساويةالوكالة ال، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة األسترالية: تيةت الحكومية اآلهيئاالدوائر والحالياً عالقات مع 

ة وزارة الخارجية الدنماركية، وزارة الخارجية الهولندية، آلية االتحاد األوروبي للمساهمة في االستقرار والسالم، اإلدارة العام

المختصة بالجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية األوروبية، المفوضية األوروبية، وزارة الخارجية الفنلندية، وكالة التنمية 

الفرنسية، وزارة الدفاع الفرنسية، وزارة شؤون أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وكالة المساعدات األيرلندية، الوكالة 

، ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، ووزارة كسمبورغوالل، وزارة خارجية ليختنشتاينإمارة  اليابانية للتعاون الدولي،

  الشؤون الخارجية النرويجية، ووزارة الشؤون الخارجية السويدية، وزارة الشؤون الخارجية االتحادية السويسرية.

وهنريك بول ستيفتونغ، ومؤسسة  ي في نيويورك،ؤسسة كارنيغم: التاليةالمؤسسات ترتبط مجموعة األزمات بعالقات مع 

ومؤسسة أوك، ومؤسسة كونراد أديناور ستيفتونغ، ومؤسسة كوريا،  ومؤسسة جون دي وكاثرين تي ماكارثر،هنري لوس، 

ومؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ، ومؤسسة اإلخوان  بلوشيرز،مؤسسة أوبن سوسيتي، وومؤسسة شبكة أوميديار، ومؤسسات 

 مؤسسة ويلسبرينغ االنسانية.وروكفلر، 

  2018 آب/أغسطس
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