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,,
عبدالباسط غبارة

متجدد  صراع  ظل  فى  مركزية  سلطة  وغياب   ،2011 العام  منذ  ليبيا  في  المنتشرة  الفوضى  أتاحت 
على الشرعية بين األطراف المتنازعة في البالد، الفرصة للعديد من التنظيمات اإلرهابية لالنتشار في 
التي  البالد  لنفسها موطئ قدم في  لتؤسس  العارمة  الفوضى  المناطق مستغلة في ذلك  العديد من 

تحولت في ظل تلك الظروف إلى جحيم يعيشه أهلها وخطراً يخشاه المجتمع الدولي. 

الدور العسكري الروسي في ليبيا. .

ملف غامض
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وفي ظل المشهد القاتم، تحركت العديد من القوى الدولية لفرض وجودها في الساحة 
إلى  الممزق  بالبلد  والوصول  العصية  األزمة  حل  إلى  الساعية  الجهود  ذريعة  تحت  الليبية 
حالة من التوافق ترسخ السالم واألمن فيه. ومثلت روسيا إحدى أبرز القوى الدولية حضورا 
في الساحة الليبية، وترافق هذا الحضور مع تساؤالت حول دورها العسكري في ليبيا أسوة 

بما حصل في سوريا. 
فصائل  وعدة  »داعش«  تنظيم  معاقل  ضد  الروسية  العسكرية  العمليات  اندالع  فعقب 
والخبراء  المحللين  آراء  اختلفت   ،2015 سبتمبر  نهاية  منذ  السورية  األراضي  في  مسلحة 
العمليات الروسية في سورية هي محطة ضمن محطات متعددة لدور  إذا كانت  بشأن ما 
عسكري روسي جديد في الشرق األوسط، واتسعت دائرة التحليالت لتطرح سيناريوهات 
سرت  مدينة  على  »داعش«  سيطرة  مع  خاصة  ليبيا،  في  روسي  عسكري  لتدخل  محتملة 

بشكل كامل. 
تحليالت عززها إلقاء روسيا بكامل ثقلها في الملف الليبي الذي فضلت التواري عنه لفترة، 
ولعل وضع الملف الليبي منذ نهاية 2015 تحت مسؤولية ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير 
الخارجية المكلف بالشرق األوسط يشهد على األهمية التي يوليها الكرملين لهذا الملف. 
كما أخذ موقف الكرملين منذ مايو /أيار2016 منحى أكثر نشاطا حيث قامت روسيا بطبع 
4 ماليير دينار ليبي )حوالي 3 مليارات دوالر( لصالح حكومة طبرق مما أثار احتجاجات البنك 

الليبي المركزي المتواجد بطرابلس. 
الليبي المشير خليفة  العام للجيش  القائد  2017، كانت هناك زيارة قام بها  وفي يناير 
المياه  عبورها  خالل  وذلك  كوزنيتسوف«،  »األدميرال  الروسية  الطائرات  حاملة  إلى  حفتر 
اإلقليمية الليبية في طريق عودتها من سوريا إلى روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية حينها 

مع  تواصل  حفتر،  المشير  أن  لها  بيان  في 
عبر  شويغو  سيرغي  الروسي  الدفاع  وزير 
دائرة تلفزيونية مغلقة، وبحث معه محاربة 
األوسط.  الشرق  منطقة  في  اإلرهاب 
في  حفتر،  تسليم  تم  أنه  البيان  ذكر  كما 
األساسية  األدوية  من  شحنة  الزيارة  ختام 

الضرورية للجيش الليبي والمدنيين. 
ومثلت الزيارة حينها دفعة رمزية للمشير 

الساحة  في  حضورا  الدولية  القوى  أبرز  إحدى  روسيا  مثلت 
الليبية، وترافق الحضور مع تساؤالت حول دورها العسكري 

في ليبيا أسوة بما حصل في سوريا.
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نفسه  الوقت  وفي  حفتر  خليفة 
بالقيام  موسكو  اهتمام  أظهرت 
تدخلها  أعقاب  في  المنطقة  في  أكبر  بدور 
معهد  في  الباحثين  كبير  وقال  سوريا.  في 
حوار الحضارات الذي تربطه عالقات وثيقة 
إن  مالشينكو«  »أليكسي  الروسية  بالقيادة 
روسيا ترى بعد تدخلها في سوريا أن ليبيا 
الشرق  إلى  عودتها  لتأكيد  وسيلة  تمثل 

األوسط وفرض هيمنتها عليه. 
نشرته  تقرير  »في  مالشينكو   « وأوضح 
سوريا  أن   ،2017 يناير  في  »رويترز«،  وكالة 
دولة  إلى  نحتاج  ولهذا  تكفي  ال  وحدها 
أخرى للوجود الروسي ال في سوريا وحدها 

بل عموما في الشرق األوسط، مضيفا أن »ليبيا أرض مالئمة لذلك فهي في حالة فوضى 
شاملة وبوسعك أن تقول دائما إن روسيا تساعد في محاربة اإلرهاب« . حسب قوله. 

ونجح المشير خليفة حفتر في بناء عالقات قوية مع روسيا، وهو ما كشفت عنه الزيارات 
الرسمية التي قام بها حفتر لروسيا واجتماعه مع السياسيين الكبار في موسكو. وفي مطلع 
فبراير 2017، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إرسال 72 من جنودها المصابين 
إلى روسيا االتحادية لتلقي العالج ألول مرة. ونقلت وكالة األنباء الليبية عن مصدر عسكري 
بغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن 
الجنود الجرحى نقلوا إلى مصر بطائرة أقلعت من مطار بنينا في بنغازي ومن هناك توجهت 

إلى روسيا، مضيفا أن هذه الرحلة لن تكون الوحيدة من نوعها لجرحى القوات المسلحة. 
ودفع هذا التقارب بين الطرفين إلى تصاعد االتهامات بشأن دور موسكو المتزايد في 
ليبيا. وهو ما عبر عنه قائد القوات األميركية في أفريقيا، الجنرال توماس وولدهاوزر، في 
مارس 2017، حين أكد وجود نشاطات روسية »مقلقة« في ليبيا. وأوضح اولدهاوزر في موجز 
التأثير  ويحاولون  األرض،  على  )الروس( موجودون  أنهم  أقول  أن  »أود  بواشنطن،  صحفي 

على العمليات )األمنية الليبية(، ونحن نشاهد ما يفعلون بقلق بالغ«. 
وجاء تصريح وولدهاوزر، في أعقاب تقرير نشرته وكالة »رويترز«، ذكرت فيه أن الواليات 
المتحدة الحظت وجود قوات خاصة روسية فيما يبدو وطائرات بدون طيار في سيدي براني 
بمصر على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود مع ليبيا. وقال التقرير إن تلك الخطوة من 

شأنها تعزيز دور موسكو المتنامى في ليبيا. 
الكرملين  المقابل، نفت موسكو هذه االتهامات، وقال ميخائيل بوغدانوف، ممثل  وفي 
 21 في  الروسية،  نوفوستي«  »ريا  لوكالة  به  أدلى  األوسط، في تصريح  الشرق  الخاص في 
المزودة  الخاصة  القوات  من  جنود  بنشر  موسكو  قيام  »ادعاءات  أّن   ،2017 /اذار  مارس 
بطائرات من دون طّيار، على الحدود المصرية الليبية، عارية عن الصحة«، وأضاف أّن »بالده 

على تواصل مع كافة القوى السياسية الناشطة في شمال وجنوب وغرب ليبيا«. 
وجود  المصرية،  المسلحة  القوات  باسم  المتحدث  الرفاعي،  تامر  العقيد  نفى  وبدوره 
السفير عالء  إنها مسألة سيادة. فيما فند  قائال  المصرية،  األراضي  أجنبي على  أي جندي 
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية صحة ما نشرته وكالة رويترز لألنباء  يوسف، 

حول تمركز قوات روسية خاصة في قاعدة 
الحدود  من  بالقرب  مصر  غربي  جوية 
الليبية. كما نفى محمد منفور، قائد قاعدة 
بنينا الجوية الواقعة قرب مدينة بنغازي »أن 
حفتر  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  يكون 
الدولة  من  عسكرية  مساعدة  تلقى  قد 
روس  عسكريين  متعاقدين  أو  الروسية 
ونفى أيضا وجود أي قوات أو قواعد روسية 

في شرق ليبيا. 
لجنة  رئيس  كشف   ،2018 فبراير  وفي 

غربية  لمخاوف  دافعا  الليبي،  بالصراع  روسيا  التحاق  مثل 
الروسيين  والحضور  الدور  طبيعة  من  أميركية  خاصة 
السياسية  العملية  سير  على  تأثيره  ومحاوالت  ليبيا  في 

والعسكرية في البالد.
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االتصال الروسية المعنية بتسوية األزمة الليبية، ليف دينغوف، أن المشير خليفة حفتر قدم 
طلبا لروسيا إلقامة قاعدة عسكرية روسية شرق البالد، مؤكدا أنه ال يزال من غير الممكن 
معرفة إذا ما كان سيتم الموافقة على ذلك الطلب. وقال دينغوف لصحيفة »اليوم السابع« 
المصرية، عند سؤاله عن سعي موسكو لوجود عسكري في شرق ليبيا، »بحسب المعلومات 
المتوافرة لدي، فقد ورد مثل هذا الطلب من … حفتر، إلنشاء مثل هذه القاعدة العسكرية«، 

وتابع »ولكني ال أعرف هل تم دعم هذا الخيار ممكن أم ال«. 
الليبية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  باسم  الناطق  عليها  رد  ما  سرعان  تصريحات 
المسماري  إن  البيضاء،  في  الليبية  األنباء  وكالة  وقالت  بالنفي.  المسماري،  احمد  العميد 
»فند األخبار المتداولة بشأن طلب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن 
إقامة قاعدة عسكرية روسية في شرق ليبيا«. و«نفى التصريحات المنسوبة لرئيس مجموعة 
االتصال الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف، بخصوص أن القائد العام للقوات المسلحة 
طلب تدشين قاعدة عسكرية روسية في شرق ليبيا«. وأوضح المسماري للوكالة »أن هناك 

مغالطة في الخبر الذي تم نقله من الصحيفة«، دون أن يذكر أي تفاصيل. 
على صعيد آخر، وبالرغم من نفيها المتكرر ألي وجود عسكري لها في ليبيا، فإن موسكو 
مجموعة  رئيس  قال   ،2018 أبريل  ففي  بشروط.  ربطته  لكنها  التدخل  إمكانية  تنفي  لم 
االتصال الروسية الخاصة بليبيا ليف دينغوف، إن مسألة قيام موسكو بعملية عسكرية في 
ليبيا على غرار سوريا ترتبط بتوفر شروط، ولم ينف المسؤول تكرار السيناريو في ليبيا. وأكد 
دينغوف، لـ«روسيا اليوم«، على هامش مؤتمر موسكو السابع لألمن الدولي، أن الفرق بين 

حكومة  لديها  األخيرة  أن  هو  وسوريا  ليبيا 
يتوفر  ال  بينما  موحد،  وجيش  موحدة، 
العسكري  التدخل  أن  مبينا  ذلك،  ليبيا  في 
الروسي في سوريا جاء بطلب الحكومة، لكن 
األطراف  بين  انقساما سياسيا  ليبيا تشهد 

كما أنها لم تطلب تدخال روسيا. 
مرة  من  أكثر  أكدت  أن  لموسكو  وسبق 
ليبيا  أنها ال تعتزم شن ضربات جوية على 
حيث تنشط جماعات موالية لتنظيم »الدولة 
وزير  وقال  ليبية.  موافقة  دون  اإلسالمية«، 
في  الفروف  سيرغي  سي  الروسي  الخارجية 

مثلت الزيارة التي قام بها خليفة حفتر إلى موسكو دفعة 
رمزية للمشير وفي الوقت نفسه أظهرت اهتمام موسكو 
في  تدخلها  أعقاب  في  المنطقة  في  أكبر  بدور  بالقيام 

سوريا.
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2015، إن »هذه ليست خططنا. لم نتلق  11 من ديسمبر/ كانون األول  روما، في 
طلبات من هذا النوع من حكومة ليبيا«. 

وفي يوليو 2018، قالت صحيفة واشنطن تايمز األمريكية إن وكالة االستخبارات األمريكية 
تراقب عن كثب األنشطة العسكرية الروسية في ليبيا بحثا عن مؤشرات حول نية موسكو 
الصحيفة  وأضافت  افريقيا.  المنقسمة في شمال  الدولة  في  قريبا  قاعدة عسكرية  أنشاء 
أن التقارير االستخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط للتوسع في قواعدها العسكرية في 
في  بقاعدتيها  تكتفي  وأال  ليبيا  في  عسكرية  قاعدة  أنشاء  عبر  األوسط  الشرق  منطقة 

طرطوس وحماه بسوريا. 
وادعت الصحيفة األمريكية أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر هو من 
الروسية  الخاصة  القوات  ليبيا. وتعمل  الروسي في  العسكري  الوجود  الدفع من أجل  يقود 
العسكرية  لالستشارات  بي  أس  أر  شركة  ذلك  في  بما   ،2017 مارس  منذ  ليبيا  شرق  في 
من  إخبارية  تقارير  الصحيفة  وأوردت  المسلحين.  المرتزقة  من  عشرات  بنشر  قامت  التي 
ليبيا أن عناصر شركة أر أس بي يشاركون في أعمال مسبقة ويستكشفون مواقع لقاعدة 
عسكرية روسية في طبرق أو بنغازي. باإلضافة إلى شركة أر أس بي هناك شركة فاجنر –

أشهر شركة خدمات عسكرية روسية – وتنشط أيضا في شرق ليبيا. 
بونداريف، على  فيكتور  الروسي،  االتحاد  الدفاع في مجلس  لجنة  رئيس  من جانبه علق 
تلك األنباء في مقابلة مع وكالة »ريا نوفوستي« قائاًل إن »موسكو ليس لديها نية لبناء قواعد 

روسيا  موقف  أن  مضيفًا  الدول«،  هذه  في 
الخارج  في  العسكرية  القواعد  قضية  من 
مقصده  توضيح  دون  ومتوازن«،  »عقالني 
من هذه العبارة، وذلك رغم الدعم العسكري 
الوطني  للجيش  فعليًا  روسيا  تقدمه  الذي 
تقسيم  حالة  إنهاء  إلى  يسعى  الذي  الليبي 
من  المدعومة  التنظيمات  وسيطرة  البالد 

الخارج على بعض مناطقها. . 
وفي أغسطس الماضي، أعادت تصريحات 
احمد  العميد  الليبي،  الجيش  باسم  لناطق 
المسماري، الزخم للدور العسكري الروسي 

في ليبيا، حيث اعتبر المسماري في تصريحات التي أدلى بها لإلعالم الروسي، أن »ما حدث 
في سوريا يحدث في ليبيا، وأن الوضع في ليبيا يتطلب تدخال روسيا، وتدخل الرئيس بوتين 

شخصيا، وإبعاد الالعبين األجانب مثل تركيا وقطر وإيطاليا بشكل مباشر
أوسع  تساؤًلا  لتطرح  المسماري،  تصريحات  األمريكية  »نيوزويك«  مجلة  وإلتقطت 
فالديمير  مساعدة  يطلبون  واليمن  ليبيا  قادة  آخرى؟  لحرب  جاهزة  روسيا  مؤداه:«هل 
بوتين«. ورأت »نيوزويك« أن ما جرى من أحداث في الوطن العربي عقب عام 2011، يمثل 
الشرق  تجاه  طموًحا  أكثر  نهج  التباع  السعي  إلى  دفعتها  لروسيا،  بالنسبة  فاصلة  لحظة 

األوسط في تحٍد للواليات المتحدة والسيطرة الغربية هناك. 
وذهب البعض إلى إعتبار تصريحات المسماري بمثابة دعوة للتدخل العسكري الروسي 
الليبية، لنشر  في ليبيا، ودفع ذلك بالناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة 
الليبية جاء عبر  األزمة  العامة بتدخل روسي في  القيادة  أن »طلب  بيان توضيحي، قال فيه 
ثالثة مواقف أولها »عبر األمم المتحدة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي الذي 
دعم  عبر  يأتي  الروسي  التدخل  لماهية  الثاني  الموقف  أن  وأضاف  العامة،  القيادة  تمثله 
في  المشبوه  تدخلها  في  إيطاليا  مناقشة  وثالثا  ليبيا،  في  انتخابات  وإجراء  فرنسا  مبادرة 

الشأن الليبي«. 
ومثل التحاق روسيا بالصراع الليبي، دافعا لمخاوف غربية خاصة أميركية من طبيعة الدور 
والعسكرية في  السياسية  العملية  تأثيره على سير  ليبيا ومحاوالت  الروسي في  والحضور 
البالد. وكان المبعوث األممي، غسان سالمة، أشار إلى أن هدف روسيا األساسي في ليبيا هو 
العودة إلى السوق الليبية ألنَّها كانت مصدًرا أساسيًّا للسالح، وتملك هناك عقوًدا بباليين 
العالقات »غير السوية« بين  القذافي. وأكد سالمة أن  الدوالرات، تعطلت منذ عهد معمر 

روسيا والواليات المتحدة األمريكّية تؤثر على الوضع الليبي. 

روسيا  هدف  أن  إلى  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  أشار 
ألنَّها  الليبية  السوق  إلى  العودة  هو  ليبيا  في  األساسي 
ا للسالح، وتملك هناك عقوًدا بباليين  كانت مصدًرا أساسيًّ

الدوالرات، تعطلت منذ عهد معمر القذافي.
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,,
رامي التلغ

الماضي  القرن  من  التسعينات  نهاية  في  ليبيا  في  قدم  موطئ  لنفسها  استعادت  قد  كانت  أن  بعد 
أُقصيت روسيا منها لفترة من الزمن بعد التدخل العسكري لحلف شمال األطلسي واإلطاحة بالعقيد 
معمر القذافي سنة 2011. إال أن فشل المبادرات الدولية لتوحيد مختلف الفصائل الليبية منح موسكو 
النزاع  غداة  االقتصادي  النشاط  من  حصتها  لنيل  اليوم  روسيا  تستعد  حيث  ليبيا،  إلى  العودة  فرصة 
ولعب دور في إعادة اإلعمار، كما أنها تراهن على الصعيد اإلقليمي على نجاحها المحتمل في مصالحة 
مختلف الجماعات المتنازعة على السلطة بما يتيح لها تجاوز اإلطار الليبي لتجسيد تأثيرها بشكل أكبر 

في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط ككل.

هل ينجح الّروس في 
معركة التموقع االقتصادي؟

التمّدد الناعم في ليبيا...
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الروسي  االهتمام  يتعدى 
اإلطار  الليبي  للملف  المتنامي 
فهناك  إقليمي.  بعد  له  بل  البحت  المحلي 
ومصر(  )الجزائر  إفريقيا  شمال  في  أطراف 
العربية  )اإلمارات  األوسط  والشرق 
)فرنسا  والغرب  وتركيا(  قطر  المتحدة، 
األمريكية(  المتحدة  والواليات  وإيطاليا 
ومؤخًرا،  الليبية.  الساحة  في  حاليًا  ناشطة 
لحكومة  والصناعة  االقتصاد  وزير  وقع 
وزير  مع  الدرسي  ناصر  الوطني  الوفاق 
اوريشكين  ماكسيم  االقتصادية  التنمية 
في  تفاهم  مذكرة  االتحادية  روسيا  لدورلة 
في  والمساهمة  االستثمارات  جذب  مجال 
تتضمن  المشتركة  المشروعات  تنفيذ 
المزمع  والمشاريع  للعقود  طريق  خارطة 

تنفيذها خالل الفترة القادمة.
الوطني عبر صفحتها في فيسبوك،إن  الوفاق  والصناعة لحكومة  االقتصاد  وزارة  وقالت 
اللقاءات تناولت استعراض مجاالت التعاون ذات االهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها 
بينها  من  الهامة  المواضيع  من  عدد  على  االتفاق  وتم  الصديقين،  البلدين  يخدم  بما 
التي  الزراعية والصناعية االخرى  تزويد دولة ليبيا بكميات من القمح والشعير والمنتجات 
تنتجها الشركات الروسية. كما تم االتفاق على وضع آلية لعودة الشركات الروسية الى ليبيا 
الستئناف المشاريع المتعاقد عليها خاصة في مجال الكهرباء والطرق والسكك الحديدية 
والمساهمة في إعادة االعمار، هذا و قد تم التواصل مع الشركات الروسية التابعة لوزارة 

الزراعة الروسيةو بعض الشركات الروسية الخاصة.
قبل  من  المعروضة  الروسي  القمح  مواصفات  على  االطالع  تم  »حيث  الوزارة:  وأضافت 
الجانب الروسي واالطمئنان لمطابقتها للمواصفات الليبيه المعتمدة لشراء القمح ، كما تم 
بحث اليات الدفع والشحن وكذلك إجراءات التفتيش على الشحنات اثناء الشحن بالمواني 
الروسية، على أن يتم إجراء مناقصة للشركات الروسية بعد االتفاق على الكميات المراد 

توريدها«.
ونقل تقرير ل«نيويورك تايمز« عن رجل األعمال الليبي عبدالباسط إقطيط أنه »بعد أن 
أعلن نتيجة تشكيل حكومة في ليبيا العام 2014، جرى دعوته للقاء رئيس شركة الطيران 
كما  اللقاء،  من  الهدف  وكان  اليونان«.  في  ياكونين  فالديمير  للدولة،  المملوكة  الروسية 
أوضح إقطيط،«هو الضغط من أجل استكمال مشروع لبناء مشروع سكك حديدية عالية 
السرعة تربط بين بنغازي وطرابلس، جرى االتفاق عليه بين نظام معمر القذافي وروسيا، 

لكن المشروع توقف بعد 2011«.
ديمتري  الروسي  السياسي  والمحلل  الباحث  موسكو  كارينجي  مركز  مدير  سلط 
كتابه  في  األوسط،  الشرق  منطقة  في  الروسي  الدور  على  الضوء  ترينين،  فيتاليفيتش 
الجديد »ماذا تفعل روسيا في الشرق األوسط«، مؤكًدا أن موسكو طبقت سياسات التفاوض 
ابتعاد  على  ومركزا  وطبرق،  طرابلس  في  المتخاصمة  الحكومات  خالفات  أسماه  ما  لحل 

بالده عن السياسات الغربية واألمريكية في 
مسألة التدخل الغربي في ليبيا.

المؤدب  حمزة  التونسي  الباحث  يقول 
الصدد:  هذا  في  اإلخبارية  إفريقيا  لبوابة 
حول  أوروبي  روسي  حوار  في  مشاركتي  »إثر 
بحضور  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
كانوا  الذين  الروس  الخبراء  من  مجموعة 
أشاروا  حين  الصراحة،  من  كبير  قدر  على 
إلى أنه ال توجد استراتيجية روسية واضحة 
يعكس  روسيا  فوجود  ليبيا.  في  المالمح 

الفصائل  مختلف  لتوحيد  الدولية  المبادرات  فشل 
حيث  ليبيا،  إلى  العودة  فرصة  موسكو  منح  الليبية 
النشاط  من  حصتها  لنيل  اليوم  روسيا  تستعد 

االقتصادي غداة النزاع ولعب دور في إعادة اإلعمار.
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سعيها لالستفادة من أخطاء الغرب 
من ناحية و رغبتها في التواجد في 
ناحية  من  المنطقة  في  الساحات  مختلف 
على  الروس  تأكيد  هو  المثير  أن  إذ  ثانية. 
يدفعون  الليبيين  الفاعلين  من  جزءا  أن 
الرهان  إطار  في  أكبر  دور  لعب  نحو  روسيا 
القوى  ميزان  لتعديل  الخارجية  القوى  على 

في الداخل«.
من  الكثير  الباحث:«عكس  ويضيف 
روسيا  تواجد  بأن  يقولون  الذين  الخبراء 
في المنطقة اليوم يأتي في إطار ملء الفراغ 
الذي تركته الواليات المتحدة على اثر قرار 
اوباما بعدم التدخل المباشر فيما يحدث و 
إطار ما صار  اسيا في  االهتمام على  تركيز 
الروس  يؤكد  آسيا،  نحو  باالستدارة  يعرف 
اننا  االمر  في  ما  كل  فراغ.  يوجد  ال  انه 

بصدد اعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة وفق قواعد لعبة جديدة«.
يعود  ليبيا،  إلى  روسيا  توجه  أن  إلى  بوست  إيل  اإليطالية  الصحيفة  أشارت  كما 
بالمصالح االقتصادية، ولكن قبل كل شءي بدافع رغبة موسكو  إلى أسباب تتعلق 
في العودة كقوة عظمى، واستعادة المساحات التي كانت لديها قبل سقوط جدار 
وبيع  بالنفط  تتعلق  ليبيا  في  الروسية  االقتصادية  المصالح  أن  وذكرت  برلين. 
اتفاقات  روسنفت  الروسية  النفط  شركة  الماضي  العام  في  وقعت،  وقد  األسلحة، 
مع المؤسسة الوطنية للنفط، هذه االتفاقات ليس لها أهمية كبرى من وجهة نظر 
طاقية بحتة، نظرا ألن ليبيا غير قادرة على استغالل مواردها بالشكل الكافي، جراء 

حالة الفوضى والحرب، لكن لها في نفس الوقت قيمة إستراتيجية كبرى.
كازناشيف  بيتر  الروسي  المحلل  وقال 
له  شءي  أي   « إن  تايمز  موسكو  لصحيفة 
عالقة بالشرق األوسط وشمال أفريقيا، هو 
مضيفا  لروسيا،«  بالنسبة  استراتيجي  أمر 
» أخذ مساحة في ليبيا، من خالل خليفة  أن 
يمكن  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  أو  حفتر 
أن يعزز من وجود روسيا في ليبيا، من دون 
به في  قامت  ما  أياديها على غرار  تلوث  أن 

سوريا«.
أن  يذكر  األسلحة،  ببيع  يتعلق  ما  وفي   
الوكالة  إكسبورت،  روسوبورون  شركة 
بيع  عن  المسؤولة  الروسية  الحكومية 
األسلحة للخارج، قد وقعت في عهد القذافي 
4 مليارات  عقودا كبيرة ) تصل قيمتها إلى 
الوقت  في  ولكن  الليبي،  النظام  مع   ) دوالر 
الوطني  الوفاق  حكومة  تظهر  لم  الحالي، 
تجديد  في  رغبة  أي  السراج  فايز  برئاسة 
المحلل  وحسب  وتفعيلها.  العقود  تلك 
دخول  روسيا  تحاول   « كاراسيتش،  تيودور 
ليبيا والتأثير في المستقبل، ومن المحتمل 
الضخمة لديها  الديون  يتم حذف  أن  جدا 
من  تنازالت،  مقابل  القذافي،  عهد  من 
الطاقة  بقطاع  مرتبطة  تكون  أن  المحتمل 

وبيع األسلحة«.

عالقة  له  شيء  »أي  كازناشيف  بيتر  الروسي  المحلل 
استراتيجي  أمر  هو  أفريقيا،  وشمال  األوســط  بالشرق 

بالنسبة لروسيا«.

من  لالستفادة  سعيها  يعكس  ليبيا  في  روسيا  وجود 
أخطاء الغرب من ناحية و رغبتها في التواجد في مختلف 

الساحات في المنطقة من ناحية ثانية.

الليبيين  الفاعلين  من  جزءا  أن  على  دائما  الروس  يؤكد 
يدفعونهم نحو لعب دور أكبر في إطار الرهان على القوى 

الخارجية لتعديل ميزان القوى في الداخل.
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,,
هل تعيد عالقات العقود الطويلة 

روسيا إلى الساحة الليبية؟
محمد بالطيب 

إلى  نسبة  الّناصرّية،  بالمدرسة  متأثرا  سياسًيا  الّقذافي  معّمر  الّراحل  الليبي  العقيد  كان 
الزعيم المصري جمال عبد الناصر، بكل خطوطها العريضة، فالعقيد الليبي الّراحل لم يكن 
يخفي إعجابه بالرئيس المصري وال تبّنيه ألفكاره وسياساته، فعبد الّناصر الذي أورث للعقيد 
في  االنحياز«  »عدم  نزعة  أيًضا  األخير  عنه  ورَث  العربّية«،  القومّية  »أمين  لقب  القّذافي  معّمر 

السياسة الّدولّية .
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في  حاضرة  تكن  لم  موسكو  أن  رغم 
أي  تتخذ  لم  2011،حيث  في  لیبیا 
الفیتو  ورفع  األمن  مجلس  في  موقف 
لم  هذا  الناتو،فإن  تدخل  قرار  وجه  في 

»عدم  معنى  كان  وإن 
قالب  في  تشّكل  الذي  االنحياز« 
االسم  نفس  تحمل  دولية  منّظمة 
العالم  قطبي  بين  الباردة  الحرب  إبان 
المتحدة  والواليات  السوفياتي  االتحاد 
األمريكية، ال يبدو دقيقا ومضلال، بحكم 
انحيازه الواضح، وانحياز معظم أعضائه 
إلى المعسكر االشتراكي السوفياتي، إاّل 
أنه كان أيًضا، وفي المقابل، عالمة تدلُّ 
بالتبعّية  الّدول  هذه  قبول  عدم  على 
ألي من المعسكرين . وفي هذا االطار، 
كانت مصر جمال عبد الّناصر، وبعدها 
سياستها  ترسم  القّذافي،  معّمر  ليبيا 
الّدولّية، فالعالقة مع االتحاد السوفياتي 
كانت عالقة وثيقة وقوّية ولكنها لم تكن 
عالقة تبعّية، بل تخللتها، أكثر من ذلك 

لحظات توّتر كبيرة .
إعالن  من  فقط،  قليلة  أيام  فبعد 
عن  الليبيين  الضباط  من  مجموعة 
عن  الملك  وإزاحة  الحكم  نظام  تغيير 
عام  سبتمبر  من  الفاتح  في  السلطة، 
من  السوفياتي  االتحاد  كان   ،1969
اعترافها  عن  أعلنت  التي  الّدول  أّول 
بالسلطات الجديدة في طرابلس تحت 
الـ27 من  يتجاوز  لم  قيادة ضابط شاب 

عمره يدعى معّمر القّذافي.
ليبيا  بين  الرسمية  العالقات  بدأت 
العام  نهاية  في  السوفياتي  واالتحاد 
وصول  من  عاما   14 قبل  أي   1955
ومنذ   . السلطة  الى  ورفاقه  القذافي 
تاريخ   1991 العام  حتى   ،1969 العام 
السوفياتي،  االتحاد  تفكك  عن  االعالن 
زار العقيد الليبي الراحل معّمر القّذافي 
و1981   1976 مّرات:  ثالث  موسكو 
الرابعة  زيارته  كانت  بينما  و1981، 
موسكو  أصبحت  وقد   2008 العام  في 

عاصمة لروسيا االتحادية.

لم   ،2016 عــام  ــر  أواخ حتى   2011 العام  من 
اللعبة  خارطة  على  واضح  بشكل  روسيا  تظهر 
منذ  تدريجي  بشكل  تعود  بدأت  بل  ليبيا،  في 
معالم  تــلــوح  بـــدأت  حيث   2017 عــام  أوائـــل 
تدّخل روسي واضح في خيوط المشهد الليبي 

المتداخل والمعّقد والمتحّرك.

زيارات  الليبية.وبرز ذلك خاصة من خالل  الساحة  االنخراط مؤخرا في  يمنعها من 
متبادلة بين أطراف األزمة ومسؤولين روس.

على  واضحة  بشكل  روسيا  تظهر  لم   ،2016 عام  أواخر  حتى   2011 العام  ومن 
2017 حيث  خارطة اللعبة في ليبيا، بل بدأت تعود بشكل تدريجي منذ أوائل عام 
بدأت تلوح معالم تدّخل روسي واضح في خيوط المشهد الليبي المتداخل والمعّقد 

والمتحّرك.
الليبي  الملف  في  األخيرة  الفترة  في  ثقلها  بكامل  ملفت  بشكل  موسكو  وألقت 
الذي فضلت التواري عنه لفترة، مستعينة في ذلك بمد اليد لألطراف المتنافسة في 

عن  االعالن  تاريخ   1991 العام  حتى   ،1969 العام  منذ 
الراحل  الليبي  العقيد  زار  السوفياتي،  االتحاد  تفكك 
و1981   1976 مرّات:  ثالث  موسكو  القّذافي  معّمر 
و1981، بينما كانت زيارته الرابعة في العام 2008 وقد 

أصبحت موسكو عاصمة لروسيا االتحادية.
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ليبيا. وآخر المبادرات الروسية، جاءت على لسان رئيس مجموعة االتصال الروسية 
موسكو  أن  خاللها  قال  الماضي،  ابريل  في  دينجوف،  ليف  الليبية  األزمة  لتسوية 
مستعدة للمساهمة فى عقد حوار بين أطراف الصراع فى ليبيا وتنظيم لقاء بين 
رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فايز السراج والقائد العام للجيش 

الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر.
وليست هذه المرة األولى التي تطرح موسكو نفسها كوسيط لحل الصراع في 
ليبيا،حيث أعرب المسؤولون الروس في أكثر من مناسبة عن استعداد بالدهم للعب 
دور الوسيط. ففي ديسمبر الماضي من العام الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي 
بين  اتفاق  إلى  التوصل  لتسهيل  يلزم«  ما  أن بالده »ستقوم بكل  سيرغي الفروف، 

طرفي النزاع في ليبيا من أجل إنهاء األزمة السياسية في البالد. 
وقبلها توسطت موسكو،في نوفمبر، بين حكومة الوفاق الوطني، وممثلي القبائل 
في مدينة أوباري بجنوب غربي ليبيا، التي تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة. 
وقال رئيس فريق االتصاالت الروسي للتسوية الليبية ليف دينغوف، في تصريحات 

طلبوا  أوباري  قبائل  ممثلي  إن  صحافية 
في  المساعدة  الروسي  الجانب  من 
مع  حوارهم  في  العالقة  المشاكل  حل 
محادثات،  أثناء  وذلك  السراج،  حكومة 
روسيا  إمكانيات  خاللها  الطرفان  بحث 
لسكان  إنسانية  مساعدات  تقديم  في 
نقص  من  يعانون  الذين  البالد  جنوب 

األدوية والبضائع األولية.
عدة  زيارات  روسيا  شهدت  كما 

جمال عبد النّاصر الذي أورث للعقيد معّمر القّذافي لقب 
»أمين القوميّة العربيّة«، ورَث عنه األخير أيًضا نزعة »عدم 

االنحياز« في السياسة الّدوليّة.
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النواب  مجلس  وأعضاء  الوطني  الوفاق  حكومة  من  بعضهم  ليبيين،  لمسؤولين 
وزيارات عدة قام بها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى موسكو.
ويمنح كل ذلك روسيا إمكانية لعب دور الوساطة للتقريب بين أطراف األزمة الليبية، 
وهذا ما بدا جليا من خالل دعوة بعض المسؤولين الليبيين لروسيا للتدخل لحل 

االزمة.
على صعيد آخر،وبالرغم من اعتماد روسيا على التحركات الدبلوماسية في بحث 
السياق، سبق  واردة. وفي هذا  تبقى  العسكري  التدخل  إمكانية  فإن  الليبي،  الملف 
لرئيس مجموعة االتصال الروسية الخاصة بليبيا ليف دينغوف، أن صّرح إن مسألة 
قيام موسكو بعملية عسكرية في ليبيا على غرار سوريا ترتبط بتوفر شروط، ولم 

ينفي المسؤول تكرار السيناريو في ليبيا.
لديها  األخيرة  أن  هو  وسوريا  ليبيا  بين  الفرق  أن  تصريحاته،  دينغوففي  وأكد 
التدخل  أن  مبينا  ذلك،  ليبيا  في  يتوفر  ال  بينما  موحد،  وجيش  موحدة،  حكومة 
العسكري الروسي في سوريا جاء بطلب الحكومة، لكن ليبيا تشهد انقساما سياسيا 
بين األطراف كما أنها لم تطلب تدخال روسيا. وفي ظل ظهور جماعات إرهابية مثل 

كبير  جدل  »داعش«،و«القاعدة«،يدور 
تدخل  عن  محيطها،  وفي  ليبيا  داخل 
عسكري،تحت ذريعة الحرب على اإلرهاب 
االرهابية  التنظيمات  توغل  من  والحد 
والقريب  المهم،  النفطي  البلد  هذا  في 
من أوروبا.وال يستبعد البعض أن تكون 
التي تبادر بالتدخل  الدول  روسيا احدى 
في ليبيا خاصة وأن مسؤوليها يؤكدون 
باستمرار عن قلقهم من تحول ليبيا الى 

معقل لالرهاب في المنطقة.

منّظمة  قالب  في  تشّكل  الذي  االنحياز«  »عدم  معنى 
قطبي  بين  الباردة  الحرب  إبان  االسم  نفس  تحمل  دولية 
العالم االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية، ال 
يبدو دقيقا ومضلال، بحكم انحيازه الواضح، وانحياز معظم 

أعضائه إلى المعسكر االشتراكي السوفياتي.
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,,
حسين مفتاح

صاحبت األحداث التي شهدتها ليبيا، في فبراير سنة 2011، ردود فعل دولية متسارعة، وصلت إلى 
الخارجي  بالتدخل  للسماح  وبريطانيا،  فرنسا  من  كل  قدمتهما  مجلس،  من  متتالين  قرارين  إصدار 
بناء على ثالث اتهامات رئيسية موجهة للسلطات الليبية، وتم االعتماد عليهما في استصدار القرارين 

1970، و1973 على التوالي، وهو ما أدى إلى التدخل العسكري المباشر.

 الصمـت الـذي سمـح 
بـوقـوع الكــارثــة

الدور الروسي..
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تتمثل  االتهامات  وكانت 
النظامية  القوات  استخدام  في 
من  »األالف  وقتل  المفرطة  للقوة  الليبية 
من  محددة  أحياء  وقصف  المتظاهرين«، 
واستجالب  بالطيران،  طرابلس  العاصمة 
المتظاهرين،  لمواجهة  أجانب  “مرتزقة” 
دون  إعالمية،  تقارير  على  باالعتماد  وذلك 
الحقائق،  لتقصي  فرق  أو  لجان  تخصيص 
هذه  بطالن  بعد  فيما  األحداث  وأثبتت 
حلف  لبدء  كافية  كانت  ولكنها  األسس، 
يزيد  لما  استمرت  عسكرية  عملية  الناتو 
معسكرات  استهدفت  أشهر،  سبعة  عن 
للجيش  التابعة  األسلحة  ومخازن  ومواقع 
األهداف  من  غيرها  على  عالوة  الليبي، 
المتمثلة في العديد من مؤسسات الدولة، 
إضافة إلى عدد كبير من األهداف المدنية 
ومستشفيات،  مدارس  بينها  من  األخرى 
جراءها  وسقط  بمواطنين،  خاصة  وبيوت 
من  الليبي  الشعب  أبناء  من  كبير  عدد 

العسكريين والمدنيين على السواء.
 1973 القرار  استصدار  عملية  وشهدت 
عملية  وشهدت  المعطيات  من  العديد 
كل  ضغط  تحت  التسرع  من  حالة  اتخاذه 
على  اعتمدتا  اللتان  وبريطانيا  فرنسا  من 
)الدولة  لبنان  الذي حمله مندوب  المطلب 
األمن  مجلس  في  المؤقت  العضو  العربية( 
مبني  األهمية  بهذه  قرار  ليصدر  حينها، 
إعالمية،  تقارير  على  متطلباته  معظم  في 
في  األعضاء  الدول  من  عددا  جعل  ما  وهو 
القرار  على  الموافقة  في  تتردد  المجلس 
بينها  من  والتي  الدول  هذه  أبدته  الذي 
النقض  حق  صاحبتا  الدائمان  العضوان 
بل  صدر،  القرار  أن  إال  والصين(،  )روسيا 
وباشرت فرنسا وبعض حلفائها في تنفيذه 
قبل اإلقرار، بالدخول في تحضيرات العملية 

العسكرية المباشرة.
وتضمن القرار عدة نقاط جاءت كالتالي:

فوق  شاملة  جوي  حظر  منطقة  فرض 
الحربية  الطائرات  تشمل  ليبيا  أراضي 

والتجارية،  فيما استثنيت الطائرات التي تحمل الُمساعدات اإلنسانية.
ُمناشدة جميع دول األمم المتحدة بمنع إقالع أو هبوط أي طائرة عسكرية، أو حتى تجارية 

قادمة من ليبيا أو متجهة إليها من أراضي الدولة.
ُمطالبة جميع دول األمم المتحدة بإجراء كافة الخطوات الضرورية لحماية المدنيين في 
ليبيا، حتى لو تطلب األمر تدخاًل عسكرًيا من الدولة، ولكن في الوقت ذاته فالقرار ُيؤكد 
الليبية  األراضي  على  العسكرية  المتحدة  األمم  قوات  تتدخل  أن  الُمستبعد  من  أنه  على 

الحتاللها.
كافة  بمرور  والسماح  النار،  إطالق  ووقف  للنزاع  فوري  بإيقاف  الليبية  السلطات  ُمطالبة 

المساعدات اإلنسانية بسهولة ويسر إلى األراضي الليبية دون ُمهاجمتها أو منعها.
على  الليبي  الجيش  عن  األسلحة  بحظر  1970 الُمتعلق  رقم  األمن  مجلس  قرار  تطبيق 

ليبيا،  شهدتها  التي  األحــداث  صاحبت 
في فبراير سنة 2011، ردود فعل دولية 
قرارين  ــدار  إص إلــى  وصلت  متسارعة، 
من  كل  قدمتهما  مجلس،  من  متتالين 
بالتدخل  للسماح  وبريطانيا،  فرنسا 
الخارجي بناء على ثالث اتهامات رئيسية 

موجهة للسلطات الليبية.
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حظر  قائمة  إلى  والُمنظمات  األشخاص  أسماء  من  المزيد  إضافة  جانب  إلى  أوسع،  نطاق 
السفر وتجميد األموال. 

الُمطالبة بتجميد كافة أصول المؤسسة الوطنية للنفط، مصرف ليبيا المركزي.
باالمتناع  اكتفت  التي  للقرار،  األخرى  الدول  وبعض  روسيا  رفض  عدم  من  الرغم  على 
عن التصويت وتركت أمر تنفيذه لدول األمم المتحدة األخرى، وقد أعرب رئيس وزرائها 
لن  لكنها  ليبيا،  مدنّيي  لحماية  تسعى  وهي  خاطئًا  القرار  تعتبر  بالده ال  أن  عن  بُوضوح 

تشارك بقواتها في الحملة العسكرية ضد ليبيا.
وتحفظها  تخوفها  عن  وأعربت  التصويت،  عن  أيًضا  الصين  امتنعت  روسيا  جانب  وإلى 
سكنية  مناطق  بضرب  المدنيين  لحياة  تهديدا  يمثل  قد  تنفيذه  أن  معتبرة  القرار،  على 
والحلول  بالتفاوض  االكتفاء  إلى  دعت  وقد  الليبي،  الجيش  قوات  استهداف  أثناء  حيوية 

الدبلوماسية عوًضا عن التدخل العسكري.
وأبدت  والصين،  روسيا  جانب  إلى  التصويت  عن  امتنعوا  ممن  كانت  ألمانيا  أن  كما 
تخوًفا من فرض القرار على ليبيا، فقد امتنعت 5 من دول مجلس األمن الدولي الـ 15 عن 

التصويت، وهَي روسيا والصين وألمانيا، والهند والبرازيل.
ألحقيتها  أساسه،  من  القرار  منع  على  قادرة  كانت  باعتبارها  روسيا  موقف  إلى  بالنظر 

فقد  “فيتو”،  النقض  حق  استخدام  في 
الفعل،  ردات  من  العديد  ذلك  على  تولدت 
وقتها   الرئيس  بين  حاد  خالف  نشب  حيث 
دميتري ميدفيديف، ورئيس وزرائه الرئيس 
الحالي، فالديمير بوتين، الذي انتقد الحملة 
إلى  ليبيا بشكل حاد، وصل  العسكرية على 
الجديدة،  الصليبية«  بـ”الحملة  تشبيهها 

وهو ما ترتب عليه خالف داخلي روسي.
 وإلى جانب بوتين، انتقد السفير الروسي 
موقف  تشاموف،  فالديمير  حينها  ليبيا  في 
بالده هو اآلخر، بل إنه ذهب إلى وصف عدم 
للقرار  رفض مندوب روسيا بمجلس األمن 
بالده،  لمصالح  العظمى  بالخيانة   1973

ألحقيتها   ،1970 القرار  من  روسيا  موقف  إلى  بالنظر 
على  تولدت  فقد  “فيتو”،  النقض  حق  استخدام  في 
حاد  خالف  نشب  حيث  الفعل،  ردات  من  العديد  ذلك 
وزرائه  ورئيس  ميدفيديف،  دميتري  وقتها   الرئيس  بين 
الحملة  انتقد  الذي  بوتين،  فالديمير  الحالي،  الرئيس 

العسكرية على ليبيا بشكل حاد.
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وهو ما أدى إلى إصدار قرار بإقالته، 
واأللقاب  الرتب  كل  من  وتجريده 
مارس  شهر  منذ  الحكومية،  واألوسمة 
2011، وجاء في قرار اإلقالة أن »السفير لم 
يقدم مصالح روسيا بشكل مالئم في النزاع 

الليبي”.
ومع بدء العملية العسكرية برزت معارضة 
لها،  شرائحه  بأوسع  الروسي  العام  الرأي 
تناولت  مقاالت  في  الموقف  هذا  وانعكس 
فيها الصحف الوضع في ليبيا وأدانت بصور 
بشؤون  خارجيًا  »تدخاًل  اعتبرته  ما  مختلفة 
واضحة  غير  عسكرية  و”عملية  داخلية« 
يعتبرون  الروس  الساسة  وكان  المعالم«. 
ال  ليبيا  في  األحداث  من  بالدهم  موقف  أن 

أكثر جدال  التي كانت  الغربية  الدول  أو يشوبه غموض، على عكس مواقف  أي جدل  يثير 
وغموضا، بل وتضاربا وخالفات في ما بينهم.

 وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، وقتها أكد أن المهمة الرئيسية التي يجب 
األطراف  بين  المفاوضات  وبدء  النار  إطالق  وقف  هي  ليبيا،  في  الوضع  لتسوية  تطرح  أن 
أعلن عن  القتالية ودعم طرف من األطراف، كما  العمليات  المشاركة في  المتنازعة، وليس 

دعم موسكو لمبادرة االتحاد اإلفريقي إليجاد حل سلمي.
المعارضة  بتزويد  التحالف  قوات  تقوم  لما   بالده  رفض  عن  صراحة  الفروف   وعبر 
باألسلحة، مؤكدا أن لدى موسكو شكوكا كثيرة حول مسألة دعم الجماعات المسلحة، وهو 
الدور  يقتصر  أن  يجب  كان  الذي  الوقت  في  الضحايا،  أعداد  من  ويزيد  الوضع  يفاقم  ما 

الدولي في القيام بما يلزم لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين.
 وإلى جانب الفروف، فقد حذر مندوب روسيا الدائم لدى حلف الناتو، دميتري روغوزين، 
من تحول المواجهة المحلية في ليبيا إلى معركة أقليمية، إثر تصاعد النزاع وإشراك العبين 
العراق  تجربتي  في  حدث  كما  ليبيا،  في  برية  عملية  إلى  اللجوء  طريق  عن  فيه  خارجيين 

وأفغانستان، وطالب حلف الناتو بالتزام الحياد في النزاع الدائر في ليبيا.
 ويرى مراقبون أن الموقف الروسي من الوضع في ليبيا، وما دار فيها من أحداث، وما ترتب 
على الدخل الخارجي من مشاكل، يعتمد على عدة منطلقات، من بينها العالقات المميزة 
التي كانت تجمع البلدين السيما خالل فترة االتحاد السوفييتي الذي كان المورد الرئيسي 

الذي  التجاري  والتبادل  ليبيا،  إلى  لألسلحة 
نشط بشكل كبير خالل فترة تولي الرئيس 
بوتين الذي أعاد العالقات التجارية مع ليبيا 
بشكل كبير، إضافة للدور الذي تلعبه روسيا 
في التوازنات الدولية، ودخولها في منافسة 
الدول  السيما  الغربية  الدول  مع  مفتوحة 
التي  األطلسي  شمال  حلف  في  األعضاء 
شاركت في العمليات القتالية في ليبيا، وبقي 
على  ترتب  ما  لنتائج  رافضا  الروسي  الدور 
فالديمير  عودة  بعد  السيما  التدخل،  ذلك 
الذي  ثالثة،  مرة  الحكم  سدة  إلى  بوتين 
للدور  مناسبة  من  أكثر  في  انتقاده  جدد 
الذي لعبه “الناتو” في ليبيا، حتى أن بعض 
المحللين ذهبوا إلى أنه لو كان بوتين رئيسا 
خالل فترة األحداث سنة 2011 لما تردد في 
القرار  صدور  ومنع  النقض  حق  استخدام 
تعيشه  ما  إلى  نتائجه  تحولت  الذي   ،1973

ليبيا اليوم من أوضاع كارثية.

ليبيا  في  الروسي  السفير  انتقد  بوتين،  جانب  إلى 
حينها فالديمير تشاموف، موقف بالده هو اآلخر، بل إنه 
بمجلس  روسيا  مندوب  رفض  عدم  وصف  إلى  ذهب 

األمن للقرار 1973 بالخيانة العظمى لمصالح بالده.

مع بدء العملية العسكرية برزت معارضة الرأي العام 
مقاالت  في  الموقف  هذا  وانعكس  لها،  الروسي 
بصور  وأدانت  ليبيا  في  الوضع  الصحف  فيها  تناولت 
داخلية«  بشؤون  خارجيًا  »تدخاًل  اعتبرته  ما  مختلفة 

و”عملية عسكرية غير واضحة المعالم”.



18 الخميس  ٤  اكتوبر 201٨             العدد: ٤٨ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

,,
رمزي الزائري

بالشأن  يتعلق  ما  ليبيا دور كبير خاصة في  االتحادية في  لروسيا  لم يكن  أواخر عام 2016،  حتى 
عدة  في  تدريجيًا  العودة  في  الروسي  الدور  بدأ   2017 عام  أوائل  منذ  لكن  والعسكري،  السياسي 
اتجاهات، وشهد تصاعداً ملحوظا وبات مرشحًا للعب دور رئيسي في المرحلة القادمة التي ستكون 

األخطر واألصعب.

نفوذ الدب الروسي

في ليبيا يثير القوى الغربية
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دور روسي متناٍم

 ،2017 عام  من  الثاني  النصف  شهد 
الشأن  حول  متتالية  روسية  تصريحات 
رئيس  لسان  على  كان  ما  منها  الليبي، 
نفى  ليبيا،  حول  الروسي  االتصال  فريق 
جوية  ضربات  لشن  مخططات  أي  فيها 
تكهنات  على  تعليقا  كان  وهذا  ليبيا،  في 
جدية بخصوص االتفاقية التي تم توقيعها 
المشترك  لالستخدام  وروسيا  مصر  بين 
لكال  الجوي  والمجال  الجوية  للقواعد 

البلدين.
صحيفة  نشرت   ،2018 العام  صيف 
عنوان  تحت  مقاال  أونالين«،  »إكسبرت 
نشرته  ما  يناقش  ليبيا«،  إلى  ذاهبة  »روسيا 
تعزيز  روسيا  نوايا  عن  أمريكية  صحيفة 
خلصت  وقد  ليبيا،  في  العسكري  وجودها 
وكالة  من  معلومات  إلى  استنادا  الصحيفة، 
روسيا  أن  إلى  األمريكية،  االستخبارات 

بصدد توسيع وجودها العسكري في الخارج، من سوريا إلى ليبيا.
الملف  األخيرة في  الفترة  ثقلها في  ألقت بشكل ملفت بكامل  أن روسيا  ويرى مراقبون 
المتنافسة  لألطراف  اليد  بمد  ذلك  في  مستعينة  لفترة،  عنه  التواري  فضلت  الذي  الليبي 
البالد  الليبيين إلى موسكو في وقت تشهد فيه  ليبيا، حيث تتعدد زيارات المسؤولين  في 

انسدادا سياسيا وصراعات متنامية.
بالغًا  روسيًا  اهتمامًا  ثمة  أنه  لروسيا  الليبيين  للمسؤولين  الرسمية  الزيارات  تكشف 
بالوضع في ليبيا، ما يشير إلى أن توجهات الرئيس الروسي فالديمير بوتين تشهد تحواًل 
جديداً نحو ليبيا، وأنها هذه المرة تهدف إلى تعزيز صداقته مع قائد عسكري قوي في 
ما  تفوق  األراضي  من  واسعة  مساحة  على  يسيطر  الذي  حفتر،  خليفة  المشير  هو  ليبيا 

تسيطر عليه الفصائل األخرى في ليبيا.
حفتر  )جبهة  الليبية  العالقات  في  تناغم  وجود  الماضية  القليلة  الشهور  خالل  ولوحظ 
والبرلمان الذي يعقد جلساته في شرق البالد( مع الجانب الروسي. وزار حفتر نفسه روسيا 
لثاني مرة في أقل من عام، في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، أي بعد أسابيع قليلة من 
إجراء الروس مناورات مع الجيش المصري في مناطق صحراوية مشابهة للصحراء الليبية، 

وفقا لمصادر عسكرية تعمل قرب الحدود المصرية الليبية.
الجانبين  بين  الخبرات  تبادل  منها  الغرض  كان  المناورات  أن  المصادر  هذه  وأضافت 
المصري والروسي، ولم يتطرق الطرفان إلى أي حديث عن إنشاء قواعد عسكرية روسية 
قرب الحدود مع ليبيا، وال يوجد أي نشاط روسي ال في قاعدة سيدي براني وال في قاعدة 
ال  الليبي،  الشرق  في  الجوية،  الناصر  عبد  جمال  قاعدة  في  الوضع  بينما  مطروح،  مرسى 

تذكر  أنشطة  إلى  يؤشر  ما  فيه  يوجد 
القاعدة  جاهزية  بعدم  تتعلق  ألسباب 

الليبية الستقبال أجانب.
وتتميز عالقات حفتر مع روسيا بأفضلية 
أن  رغم  الغرب،  مع  بعالقاته  مقارنة  كبيرة 
العام  خالل  الوقت  لبعض  استعان  حفتر 
من  معلومات  جمع  بعناصر  الماضي 
حربه  خضم  في  الفرنسيين،  العسكريين 
والميليشيات  المتطرفة  الجماعات  على 
التي  القديمة  العالقات  وبخالف  المسلحة. 
القذافي،  معمر  ونظام  روسيا  بين  كانت 

في  االتحادية  لروسيا  يكن  لم   ،2016 عام  أواخر  حتى 
السياسي  بالشأن  يتعلق  ما  في  خاصة  كبير  دور  ليبيا 
الروسي  الدور  بدأ   2017 عام  أوائل  منذ  لكن  والعسكري، 

في العودة تدريجيًا في عدة اتجاهات.
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المرحلة  مع  تعاملت  موسكو  فإن 
الجديدة في ليبيا بكثير من الحذر، 
في وقت سارعت فيه عدة دول غربية بالتقارب 
مع الميليشيات غير المنضبطة المتمركزة 
البالد. غرب  في  مدن  وعدة  طرابلس   في 

بالجيش  العقيد  تصريحات  أثارت  وقد 
القوات  بأن  المسماري،  أحمد  الليبي 
تحرير  لـمعركة  الجاهزية  من  درجة  على 
لدى  الغضب  من  كبيرة  موجة  طرابلس 
احتمال  عن  وكشفت  المتنافسة،  القوى 
الوقت  في  حفتر،  مع  روسي  تنسيق  وجود 
الذي أعلن فيه المجلس العسكري لمدينة 
يجر  مسلح  عمل  أي  يؤيد  ال  أّنه  الزنتان، 
المنطقة الغربية إلى سفك الدماء والفوضى 
والمعروف  المسميات،  تحت أي مسمى من 
أّن كتائب الزنتان على حالة خالف متناٍم مع 
الوقت ذاته، بينما حّذر  المشير حفتر. وفي 

المجلس العسكري لمدينة مصراته، من “أي حراك عسكري داخل مدينة طرابلس”. 

مصالح خارجية متداخلة

المتحدة  الواليات  بينها  ومن  الغربية  الدول  بعض  أرسلت  المنصرمين  العامين  خالل 
قوات خاصة ومستشارين عسكريين إلى ليبيا. ونفذ أيضا الجيش األمريكي ضربات جوية 
العام الماضي لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة سرت.  دعما لحملة ليبية ناجحة 
نوايا موسكو  واشنطن من  في  مع مخاوف  ليبيا  في  روسيا  دور  التساؤالت بشأن  وتتزامن 
 2011 انتفاضة  أعقاب  في  متناحرة  مناطق  إلى  تحولت  والتي  بالنفط  الغنية  الدولة  في 
المدعومة من حلف شمال األطلسي على معمر القذافي الذي كانت تربطه عالقات باالتحاد 

السوفييتي السابق.
و تتفاوت مصالح الدول األجنبية في ليبيا. فبريطانيا تسعى، على ما يبدو، لوجود ضمانات 
البلد. وتضع فرنسا عينها على مناطق  النفطية في هذا  تعيد من خاللها عمل شركاتها 
اإليطالية  المحاوالت  مع  لكن  فزان(،  )إقليم  الليبية  الصحراء  جنوب  في  القديمة  نفوذها 
لتقريب روسيا من الصراع الدائر في ليبيا، تلوح في األفق مخاوف أوروبية من زيادة نفوذ 

موسكو في هذا البلد الذي مزقته الحرب على مدار السنوات الست الماضية. 
ففي الوقت الذي تستنجد فيه روما بموسكو لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى 
الرئيس  تطلعات  بشأن  األوروبيين  حلفائها  من  تحذيرات  رغم  الليبية،  البوابة  عبر  أوروبا 
ماريو  اإليطالي  الخارجية  وزير  لنائب  بوتن، وتعكس تصريحات حديثة  الروسي فالديمير 
مواجهة  في  الروسي  الدب  مع  التقارب  وتحاول  لقارتها  ظهرها  تدير  إيطاليا  أن  جيرو، 

المحاوالت الغربية إليجاد موطئ قدم لها في ليبيا الغنية بالنفط.
آمنة  ليبيا  نريد  نحن  واآلن  بروسيا،  قوية  عالقات  لديها  دائما  »إيطاليا  جيرو:  وقال 

ومتوحدة، وسنكون سعداء إن أرادت روسيا 
رئيس  يلتقي  أن  المقرر  ومن  أيضا«،  ذلك 
باولو جنتيلوني نظيرته  اإليطالي  الحكومة 
الخميس،  لندن،  في  ماي  تريزا  البريطانية 
لمناقشة »دور أكبر« لروسيا في ليبيا، حسب 

تقرير نشرته صحيفة »تايمز« البريطانية.
وبالنظر إلى الطموح البريطاني في ليبيا، 
أن  علما  وماي،  جنتيلوني  لقاء  أهمية  تبرز 
لندن هي الداعم األبرز لجهود إيطاليا في 
إغالق باب الهجرة من ليبيا إلى أوروبا، بعد 

ثقلها  بكامل  ملفت  بشكل  ألقت  روسيا  أن  مراقبون  يرى 
في الفترة األخيرة في الملف الليبي الذي فضلت التواري 
عنه لفترة، مستعينة في ذلك بمد اليد لألطراف المتنافسة 

في ليبيا.
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وصول أكثر من 180 ألف مهاجر إلى القارة في 2016 من األراضي الليبية فقط.
لكن ما يقلق عددا من الدول األوروبية، أن يؤدي التدخل الروسي في ليبيا إلى 
مزيد من الدعم للجيش الوطني المتمركز شرقي البالد، على حساب حكومة طرابلس التي 

تحظى بدعم من الغرب.
واألسبوع الماضي حذر رئيس وزراء مالطا جوزيف ماسكات من أن »الموقف يزداد تعقدا« 
بدخول روسيا إلى حلبة الصراع الليبي، فيما أبدى وزير الخارجية المالطي جورج فيال قلقه 
البحر  في  قاعدة  بامتالك  الروسية  األحالم  نعلم  جميعا  »نحن  وقال:  الروسي«،  »الطمع  من 
قائد  بأن  إيطالية  صحفية  تقارير  قالته  ما  نفت  الروسية  الدفاع  وزارة  أن  إال  المتوسط«. 
تأسيس  على  شويغو  سيرغي  الروسي  الدفاع  وزير  مع  اتفق  حفتر  خليفة  الليبي  الجيش 

قاعدتين عسكريتين لروسيا شرقي ليبيا.
لكن روسيا لن تلعب وحدها على الساحة الليبية، إذ يبدو أن اإلدارة األميركية الجديدة 
السراج،  الليبي في مواجهة حكومة  الوطني  الجيش  ناحية  ترامب ستميل  دونالد  برئاسة 

بسبب ضمها لميليشيات متشددة، مما يضيف المزيد من القلق األوروبي.
ونقلت »تايمز« عن أكرم بوهاليجة، وهو واحد من كبار العسكريين في الجيش الوطني 
الليبي، قوله إن روسيا ستعمل على وضع حد لحظر استيراد ليبيا لألسلحة، الذي تفرضه 
األمم المتحدة، إال أن موسكو تحرص دائما على إظهار حيادها تجاه األزمة الليبية، واألسبوع 

الماضي قالت الخارجية الروسية إن الكرملين يقود »عمال دأوبا مع طرفي القوة في ليبيا«.
حول  الشائعات  على  بونداريف،  فيكتور  االتحاد،  مجلس  في  الدفاع  لجنة  رئيس  وعلق 
»ريا  وكالة  مع  مقابلة  في  فقال،  ومصر.  ليبيا  في  عسكرية  قواعد  ببناء  روسيا  اهتمام 

نوفوستي«، إن موسكو ليس لديها نية لبناء 
موقف  أن  مضيًفا  الدول،  هذه  في  قواعد 
في  العسكرية  القواعد  قضية  من  روسيا 
ينبغي فهم  كيف  ومتوازن«.  »عقالني  الخارج 
ولذلك  السيناتور،  يفسر  لم  الكلمات،  هذه 
ونواياها  روسيا  مصالح  أن  استنتاج  يمكن 
يمكن أن تتغير في أي وقت، في حال وقوع 

بعض األحداث المهمة في ليبيا.

تنافس روسي-غربي حاد

التحركات  أن  المراقبين  بعض  يرى 
قلق  أثارت  الليبية،  اإلقليمية  المياه  إلى  حربية  سفن  أرسلت  التي  روسيا  قبل  من  المكثفة 
على  تؤثر  قد  خطط  هكذا  مثل  كبير  بشكل  تعارض  التي  الغربية  الدول  بعض  ومخاوف 
مصالحها، حيث أكدت بعض المصادر وجود قلق أوروبي كبير من أن تتدخل موسكو في 
ليبيا على غرار تدخلها في سوريا، وبرغم عدم قدرة األوروبيين على الضغط على موسكو، 
إال إن قلقهم الشديد على مصالحهم في ليبيا سيكون عامال مهما لحث الحليف األمريكي 

لموازنة أي تدخل روسي محتمل.
من جانب آخر وفي تطور الفت لذلك الصراع الذي تحول إلى تصعيد كالمي غير مسبوق، 
مايكل  البريطاني،  نظيره  على  عنيفا  هجوما  شويغو،  سيرجي  الروسي،  الدفاع  وزير  شن 
فالون، ردا على تصريحات سابقة له حذر فيها من مخاطر تدخل موسكو في الشأن الليبي. 
وقال شويغو »ليس في الغرب من يمكنه أن يقول للدب ماذا يتوجب عليه أن يفعل«، وذلك 

في إشارة إلى بالده.
ويأتي هذا المنحى التصعيدي في الخطاب الروسي، ردا على ما ورد في كلمة وزير الدفاع 
البريطاني والتي حذر فيها روسيا من التدخل في ليبيا. وقال في كلمته، إن موسكو تختبر 
خليفة  المشير  الليبي  للجيش  العام  القائد  القوي  ليبيا  رجل  دخول  مع  العسكري  التحالف 
حفتر في المنافسة مع حكومة طرابلس التي تدعمها األمم المتحدة…، إنه يضغط أينما 
ظهرت له مالمح ضعف، ونحن ال نريد من الدب أن يحشر أنفه، كما ال نريد عبثا أليدي 

الدب في المنطقة.
وقال مسؤول بالمخابرات األمريكية إن هدف روسيا في ليبيا محاولة فيما يبدو »الستعادة 

مقارنة  كبيرة  بأفضلية  روسيا  مع  حفتر  عالقات  تتميز 
لبعض  استعان  حفتر  أن  رغــم  الغرب،  مع  بعالقاته 
من  معلومات  جمع  بعناصر  الماضي  العام  خالل  الوقت 
العسكريين الفرنسيين، في خضم حربه على الجماعات 

المتطرفة والميليشيات المسلحة.
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وأضاف  للقذافي«.  حليفا  يوم  ذات  السوفييتي  االتحاد  كان  حيث  قدم  موطئ 
المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه »في الوقت نفسه، كما في سوريا، يبدو أنهم 
يحاولون الحد من التدخل العسكري واستخدام ما يكفي لفرض بعض القرار لكن ليس 
أوجه  رسم  إلى  آخرين  لحفتر  روسيا  مغازلة  ودفعت  المشكلة.«  أصحاب  تجعلهم  بدرجة 
تشابه مع سوريا التي ارتبطت أيضا طويال باالتحاد السوفيتي قبل انهياره. ويميل حفتر 
الرجل  الليبيين  بعض  ويراه  المتطرفين  باإلسالميين  المسلحين  منافسيه  وصف  إلى 

القوي الذي تحتاج إليه البالد بعد سنوات من انعدام االستقرار.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الكالمي الذي يأتي على وقع التغيير الالفت في أولويات 
تنامي  من  الغرب  قلق  يعكس  إنما  القائمة،  التحالفات  خرائط  وفي  األميركية،  اإلدارة 
التنسيق بين حفتر، والقيادة الروسية التي ال ُتخفي سعيها إلى تموضع جديد في الضفة 
األخرى للبحر األبيض المتوسط، والذي ال يزال ُمرتبكا في بعض جوانبه. ويبدو أن تزايد 
للتحالفات  الفعلية  الخرائط  تبدل  الليبي على ضوء  الملف  اقتراب حسم  المؤشرات على 
التي  اللحظة  السياسي في هذه  السياسي وغير  االشتباك  وربما معادالت  التفاهمات،  أو 
توصف بالفاصلة على مسرح األحداث في المنطقة، هو الذي دفع روسيا إلى هذا الخطاب 
الُمتشنج الذي أرادت من خالله توجيه رسائل تحمل داللة سياسية تتجاوز بكثير حدود ما 

تنطوي عليه خرائط التحالفات الناشئة، ومساحة نقاط االشتباك المستجدة.
الحاد  التنافس  النقاط بين  وتتراوح تلك 
ليبيا، حيث تشير  إلى  السالح  حول مبيعات 
بعض التقارير إلى سعي روسي لرفع حظر 
الليبي، والصراع على  الجيش  التسليح عن 
النفط، على ضوء التقارب السريع بين حفتر 
أن  سيما  ال  الغرب،  حساب  على  وروسيا، 
تصريحات وزير الدفاع الروسي تزامنت مع 
ليبيا،  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  توقيع 
المملوكة  الروسية  “روسنفت”  وشركة 
المجال  لفتح  للتعاون،  إطار  اتفاقية  للدولة 
قطاع  في  الروسية  للشركة  لالستثمار 
يأخذ  أن  المراقبون  وُيرجح  الليبي.  النفط 

هذا الصراع منحى تصاعديا.
في  قالت  الروسية  الخارجية  وزارة  لكن 

بيان أرسلته إلى رويترز إنها ليس لديها علم بأن متعاقدين مسلحين تابعين لمجموعة 
القوات  قائد  وقال  ليبيا.  في  الماضي  الشهر  حتى  عملوا  الروسية  األمنية  )آر.إس.بي( 
األمريكية في أفريقيا الجنرال توماس والدهاوسر لمجلس الشيوخ إن روسيا تحاول بسط 
نفوذها في ليبيا لتعزز سطوتها في نهاية المطاف على كل من يمسك بزمام السلطة. 
التأثير على  وقال والدهاوسر للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ »يعملون من أجل 

ذلك«. وبسؤاله عما إذا كان في مصلحة الواليات المتحدة أن تترك ذلك يحدث فقال »ال«.
وردا على سؤال للسناتور األمريكي لينزي جراهام عما إذا كانت روسيا تحاول أن تفعل 
ذلك.«  لوصف  جيدة  طريقة  هذه  »نعم  والدهاوسر  فقال  سوريا  في  فعلته  ما  ليبيا  في 
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه إن روسيا تتطلع إلى دعم حفتر على الرغم 
وقال  ليبيا.  في  النفطي  الهالل  منطقة  على  سيكون  األرجح  على  األولي  تركيزها  أن  من 
ليبيا من  الروسي في  االنخراط  المصريين يسهلون  أن  الواضح جدا  »من  الدبلوماسي 
خالل السماح لهم باستخدام هذه القواعد. من المفترض أن ثمة تدريبات تجري هناك 

في الوقت الحاضر.«
وتعزيز  ليبيا  توحيد  في  بالمساعدة  الفروف  سيرجي  الروسي  الخارجية  وزير  وتعهد 
المتحدة. من  الحكومة المدعومة من األمم  الحوار عندما اجتمع مع فائز السراج رئيس 
ناحية أخرى تعزز روسيا أيضا عالقاتها مع مصر التي ربطتها عالقات مع االتحاد السوفييتي 
في الفترة من عام 1956 وحتى عام 1972. وألول مرة أجرى البلدان في أكتوبر تشرين 
ومصر  المتحدة  الواليات  تجريه  كانت  الذي  األمر  مشتركة  عسكرية  تدريبات  األول 

بانتظام حتى عام 2011.

على  يأتي  الذي  الكالمي  التصعيد  هذا  أن  مراقبون  يرى 
وفي  األميركية،  اإلدارة  أولويات  في  الالفت  التغيير  وقع 
من  الغرب  قلق  يعكس  إنما  القائمة،  التحالفات  خرائط 
تنامي التنسيق بين حفتر، والقيادة الروسية التي ال تُخفي 
سعيها إلى تموضع جديد في الضفة األخرى للبحر األبيض 

المتوسط.
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,,
شريف الزيتوني

ليس هناك أكثر لبسا في عالقة العرب بالقوى الكبرى مثل اللبس الحاصل مع روسيا. فالروس الصامتون 
أبدا على الصراع العربي الصهيوني يتعاملون مع الواقع العربي وفق الرؤية الروسية دائما. حتى الدول 
الحليفة لهم عالقتهم بها دائما دائرية، وغامضة رغم متانتها أحيانا. من مصر الخمسينات إلى عراق 
الدبلوماسية  المفاهيم  ليبيا، كلها دول في  إلى  إلى سوريا  الجزائر  إلى  السبعينات  بعد  الثالثة  العقود 
حليفة لروسيا وتعاملها معها تعامل خاص على اعتبارها دوال خارج الرضى األمريكي التام. غير أن لحظة 
الربيع العربي خلقت نوعا خاصا من العالقة بين روسيا وليبيا أوال من خالل الموقف الباهت والسلبي تجاه 
مع وقع، ومع سوريا التي تعتبر استثناء بالنظر إلى الحسم في مساندتها لنظام الرئيس بشار األسد، 

رغم أنه في الحالتين كانت العين الروسية اقتصادية أكثر منها مساندة سياسية.

ما تبصره عين االقتصاد 
تتبعه خطوة السياسة

روسيا في ليبيا وسوريا..
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سوريا في ليبيا وشعار 
»ال أضع بيضي في 

سلة واحدة«

إلى  الروسية  الليبية  العالقة  تعود 
الفاتح من  عقود طويلة سبقت حتى ثورة 
سبتمبر، لكن الثورة فتحت مسارا آخر في 
القذافي  معّمر  الليبي  فالعقيد  العالقة. 
كان متأثرا إلى حد كبير بالفكر االشتراكي 
في الحكم وهو المسار ذو التاريخ الطويل 
وقد  تفككه.  قبل  السوفياتي  االتحاد  في 
القذافي  معّمر  »جماهرية«  عليه  حافظت 
محيطه  في  استثناء  مثل  اقتصادي  كخيار 

شرقا وغربا ودفع ضريبته باهضا.
في  أوجها  عرفت  بروسيا  ليبيا  عالقة 
اعتراف  بعد  الماضي  القرن  تسعينات 
عقب  االتحادية  بروسيا  ليبيا  في  النظام 
االتحاد  وانهيار  الباردة  الحرب  نهاية 
توجت  وقد  القديم.  بشكله  السوفياتي 
واتفاقيات  زيارات  بعدة  العالقة  تلك 
مجاالت  في  خاصة  تركزت  اقتصادية 
انتاجا  البلدين بها  الطاقة نظرا التهمام 
تذكر  حيث  للثانية،  واستثمارا  لألولى 
بعض األرقام أن حجم التبادل االقتصادي 
ُيفهم  هام  رقم  وهو  دوالر  المليار  يتجاوز 
منه جعل روسيا من ليبيا من أهم حلفائها 
رغم أن الوقائع ال توثق مواقف ثابتة لوقوف 
الروس إلى جانب ليبيا في حصارها خالل 

التسعينات.

ليس هناك أكثر لبسا في عالقة العرب بالقوى 
الــكــبــرى مــثــل الــلــبــس الــحــاصــل مــع روســيــا. 
العربي  الصراع  على  أبدا  الصامتون  فالروس 
وفق  العربي  الواقع  مع  يتعاملون  الصهيوني 
الرؤية الروسية دائما. حتى الدول الحليفة لهم 

عالقتهم بها دائما دائرية

وتواصلت العالقة بدعم االتفاقيات القديمة بأخرى مع بداية األلفية ألحق بها التعاون 
العسكري من خالل توقيع عقود لشراء أسلحة روسية متطورة تشمل الدفاعات الجوية 
زيارة هامة  بعد  تم تسهيل وصولها  مليار دوالر،   3 قاربت  بأرقام  البحرية  والغواصات 

لرئيس الوزراء آنذاك فالديمير بوتين وأعلن خاللها عودة التعاون العسكرين.
لكن الحلقة الفاصلة في عالقة الروس بليبيا، كانت في أزمة فبراير2011، حيث فاجأت 
الحليفة في  المراقبين بتراخيها في إصدار موقف مساند ألحد األنظمة  موسكو حتى 
تكالبت  الذي  الليبي  النظام  خذل  موقف  هو  بل  المحايد،  موقف  في  وبقائها  المنطقة 
عليه القوى الغربية واإلقليمية وكان في حاجة أكيدة إلى حليف مساند، لكن عدم رفع 
الفيتو في قرار مجلس األمن العدواني الشهير حول ليبيا، كان رضى ضمنيا من الروس 
على ما وقع وتخليا رسميا على نظام لطالما اعتبر ضمن المعسكر الروسي في عالقة 

بعدة ملفات اقتصادية وسياسية.
معّمر  العقيد  بنظام  اإلطاحة  بعد 
الروس  أن  االعتقاد  كان  القذافي 
سوقا  كان  استراتيجيا  مكانا  سيفقدون 
أن  إلى  بالنظر  لديهم  كبيرة  اقتصادية 
مواقف  اتخذوا  ليبيا  في  الجدد  الفاعلين 
بالنظام،  قوية  عالقاته  كانت  من  كل  من 
على  لروسيا  أبقت  األحداث  تطورات  لكن 
من  ربما  كنوع  الفاعلين  بين  موقعها 

القرن  تسعينات  في  أوجها  عرفت  بروسيا  ليبيا  عالقة 
االتحادية  بروسيا  ليبيا  في  النظام  اعتراف  بعد  الماضي 
السوفياتي  االتحاد  وانهيار  الباردة  الحرب  نهاية  عقب 

بشكله القديم.
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حسابات االقتصاد التي تفكر فيها موسكو بغض النظر عمن يحكم أو من لديه القوة 
على األرض.

ومع  الفوضى  ضد  أنها  روسيا  مواقف  كانت  ليبيا  في  األولى  األحداث  سنوات  خالل 
الخصم  على  نقاط  تسجيل  المواقف  تلك  كانت  األمن.  تضمن  التي  السلمية  الحلول 
األولى، وعلى ذلك األساس  السنوات  الذي لم يكن صوته مرتفعا في  اآلخر األمريكي 
المشير  إلى حين صعود  المتنفذين ميدانيا  التواصل مع  سعت موسكو لربط خيوط 
خليفة حفتر كقوة جديدة ماسكة بزمام موقعها في تشكيل نواة الجيش الذي سيحسم 
أطراف  عدة  توفر  بفضل  البالد  شرق  في  اللعبة  محرك  ويكون  معارك  عدة  ذلك  بعد 

مساندة داخليا وخارجيا.
عالقة روسيا بخليفة حفتر ترجمتها زيارة رسمية لألخير في يناير 2017 استقبل فيها 
جديدا  حليفا  لديهم  أن  الروس  من  إشارة  كانت  وهذه  الكبار،  الزعماء  يستقبل  كما 
يمكن أن يكون صاحب الكلمة الفصل في عدة مسائل. حفتر نفسه أصدر تصريحات 
أجل  من  روسي  دعم  ألي  مفتوحة  أياديهم  الليبيين  بأن  لموسكو  المغازلة  من  قريبة 
مساعدتهم في معركة استرداد الكرامة ومواجهة اإلرهاب. األمر الذي تلقفته وسائل 
بل  العسكري  للتدخل  دعوة  بأنها  واإلخوانية  القطرية  خاصة  لحفتر  المعادية  اإلعالم 
جعلوها دعوات إلقامة قاعدة روسية في ليبيا وحددوا مكانها في طبرق األمر الذي جعل 

قيادة الجيش عبر ناطقها الرسمي أحمد المسماري تنفي الخبر مطلقا.
البالد  مع غرب  تواصلها  على  أيضا  روسيا حافظت  فإن  بحفتر،  القوية  العالقة  ورغم 
2017، رغبة  حيث كانت في استقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في مارس 

الود بين جميع  منها في اإلبقاء على حبل 
السراج نفسه عندما  وأكد ذلك  األطراف، 
على  قادرة  روسيا  بأن  قناعته  عن  عبر 
االطالع بدور إيجابي في بالده األمر الذي 
في  طرابلس  من  برغبة  مراقبون  فسره 
التقريب بينها وبين قيادة الجيش المقربة 
إلى هذه  التي تنظر  من موسكو، األخيرة 
حبل  على  تحافظ  لكي  بإيجابية  المسائل 
منها  وإيمانا  األطراف  كل  مع  التواصل 
في  بيضه  يرمي  ال  المصلحة  صاحب  أن 

عالقة روسيا بخليفة حفتر ترجمتها زيارة رسمية لألخير 
الزعماء  يستقبل  كما  فيها  استقبل   2017 يناير  في 
الكبار، وهذه كانت إشارة من الروس أن لديهم حليفا 
في  الفصل  الكلمة  صاحب  يكون  أن  يمكن  جديدا 

عدة مسائل.
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سلة واحدة تحسبا لتطورات األمر 
الواقع.

تفرض  المصلحة  سوريا..  في  الروس 
التضحية

أخرى  مسألة  بسوريا  الروس  عالقة 
روسيا  وضعت  السورية  الحالة  في  تماما. 
بيضها في سلة واحدة بشكل واضح وهي 
الذي  األسد  حافظ  الرئيس  نظام  سلة 
بشكل  مساهمة  موسكو  كانت  بالتأكيد 
القوة  موقع  في  وإعادته  بقائه  في  كبير 
أرهقت  التي  »الثورة«  سنوات  محنة  بعد 

البالد كثيرا وأعادتها خطوات إلى الوراء.
وموسكو  دمشق  بين  العالقة  تعود 
بدورها إلى عشرات السنين، منذ أن كان 
مبكرا  اعترف  الذي  السوفياتي  االتحاد 
ذلك  ليتوج  فرنسا  عن  سوريا  باستقالل 
االعتراف بعالقات دبلوماسية كانت فاتحة 
تدعمت  التواصل  من  أخرى  لمراحل 

أساسا مع نظام البعث الذي يشترك مع السوفيات في تبني النهج االشتراكي.
األسد،  حافظ  الراحل  الرئيس  فترة  في  ومتانتها  الدبلوماسية  العالقة  عراقة  ورغم 
لكن فترة صعود بشار األسد خلفا لوالده على كرسي الرئاسة في دمشق، تعتبر استثناء 
حيث عرفت نقلة في مستوى االتفاقات العسكرية واالقتصادية أهمها على اإلطالق إلغاء 
13 في  مليار دوالر من أصل   11 التخلي عن  قررت  التي  الكبيرة لدى موسكو  الديون 
سابقة تاريخية في مستوى العالم وحتى بقية المبلغ تم االتفاق على جدولته في شكل 

استثمارات للروس على األرض السورية.
من الطبيعي أن هذا اإلجراء الروسي لم يأت ألجل عيون السوريين، لكنه عموما كان 
لصالحهم. فكابوس الغاز الروسي نحو أوروبا يبقى المحدد األكبر في العالقة على اعتبار 
أن سوريا هي البوابة المريحة لروسيا في عمليات التصدير وال تريد أن تخسرها خاصة 
بوجود خصوم ينتظرون في الزاوية ويقومون بكل شءي من أجل اإلطاحة بنظام األسد 
الذي بفرضية سقوطه يسقط المشروع الروسي في دمشق والمنطقة. ومن أجل ذلك 
وضعت روسيا كل إمكانياتها للدفاع عن حليفها رغم الضريبة التي ستكون قاسية جدا 

في الكواليس لن يكون النظام في سوريا بعدها مثلما كان قبل األزمة.
في  نفسها  روسيا  وجدت  العربي،  الحراك  موجة  في  سوريا  في  بدأت  التي  األزمة  خالل 
مرمى االتهامات من قبل خصوم األسد الذين اعتبروا وجودها معرقال لإلطاحة به. فاألزمة 
بين الروس وداعمي األحداث في سوريا ألقت بضاللها حتى على مجلس األمن الذي كان 

في مرات كثيرة مساحة للسجال بين مندوب روسيا ومندوبي الدول المذكورة.
وعلى الرغم من الخسائر التي وقعت لروسيا بشريا وماديا لكنها واصلت وتواصل 
دعمها للنظام القائم الذي تقول وقائع األرض أنه استعاد زمام القوة وأعاد لنفسه 

موقع القوة وقد ساهمت في ذلك أيضا 
للمجموعات  الداعمة  الدول  تخلي 
األمر  حلفائها  عن  المسلحة  اإلسالمية 
الذي أضعفهم وأفشل مشروعهم، وفي 
األحداث  من  جزءا  الروس  كان  هذا  كل 
جزءا  مراقبين  بحسب  وسيكونون 
قادمة  لسنوات  الروسية  السياسة  من 
النظام  سياسات  حتى  فيها  تتغير  قد 
يحيل  ما  وهو  قضايا،  عدة  من  السوري 
ال  الذي  الجديد  النفوذ  من  نوع  إلى 

مهرب للسوريين منه.

الحالة  في  تماما.  أخرى  مسألة  بسوريا  الــروس  عالقة 
بشكل  واحدة  سلة  في  بيضها  روسيا  وضعت  السورية 
واضح وهي سلة نظام الرئيس حافظ األسد الذي بالتأكيد 
وإعادته  بقائه  في  كبير  بشكل  مساهمة  موسكو  كانت 

في موقع القوة بعد محنة سنوات »الثورة« 
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,,
الحبيب األسود 

تتابع موسكو التحوالت في ليبيا بكثير من الحذر ، نظرا لطبيعة الحضور التقليدي للدول الغربية 
في منطقة المتوسط ، وكذلك لدور حلف الناتو في الحرب على نظام العقيد الراحل معمر القذافي 
والتي أدت الى أسقاطه في العام 2011 ، وهو ما أدى الى الدفع بحلفاء الغرب ، و عمالئه من الحاصلين 

على الجنسيات المزدوجة ، الى الحكم في طرابلس.

روسيا في ليبيا :

الحرب على اإلرهاب أوال
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رغم ذلك ، ينظر اغلب الليبيين الى 
مصداقية  أكثر  أنهم  على  الروس 
الى  موسكو  ساعد  ما  وهو   ، األمريكان  من 
إكتساب موطأ قدم في البالد الذي يعش أزمة 

مستفلحة منذ أكثر من 7 سنوات 
بوليسي«   »فورين  مجلة  أبرزت   وقد 
انزالق  منع  إلى  تسعى  روسيا  أن   ، األمريكية 
فيه  فشلت  ما  وهو  الفوضى،  في  ليبيا 
التدخل  ضوء  على  أنه  الى  ،مشيرة  واشنطن 
يعيد  التاريخ  أن  يبدو  سوريا   في  الروسي 
نفسه، حيث  تحاول روسيا مجدًدا دعم حليف 
نفوذ  منطقة  وتدشين  ليبيا  داخل  لها  قوي 
أن  أيًضا  يبدو  كما  األوسط.  الشرق  في  لها 
القلق الغربي له ما يبرره؛ إذ لطالما زعم حفتر 
لإلرهاب  يتصدى  أنه   – األسد  فعل  مثلما   –
في ليبيا، حيث وجد تنظيم الدولة اإلسالمية 

موطئ قدم راسًخا له.
الفردية  تحركاتها  عكس  على   ولكن 
روسيا  استراتيجية  تشتمل  ال  سوريا،  في 
بالقوة،  لليبيا  رئيًسا  حفتر  فرض  ليبيا  في 
لتحقيق  الدولي  المجتمع  مع  التعاون  وإنما 
مصالح  يضمن  بما  ليبيا  في  االستقرار 
في  نفوذها  روسيا  استثمرت  حيث  موسكو، 
بترحاب  موسكو  في  استقباله  عبر  حفتر  
السياسيين  المسئولين  بأبرز  ولقائه  شديد، 
الخارجية  وزير  مثل   – الروس  والعسكريين 
ووزير الدفاع – كما زار حفتر حاملة الطائرات 
توقفت  التي  كوزنتسوف،  األدميرال  الروسية 

على ساحل ليبيا بعض الوقت.
وبطبيعة الحال، تتجاوز المساعدة الروسية 
المديح.  وتبادل  الصور  التقاط  مجرد  لحفتر 

»فورين بوليسي« األمريكية..  روسيا تسعى إلى 
فشلت  ما  وهو  الفوضى،  في  ليبيا  انزالق  منع 
فيه واشنطن ،مشيرة الى أنه على ضوء التدخل 
الروسي في سوريا  يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، 
حيث  تحاول روسيا مجدًدا دعم حليف قوي لها 
داخل ليبيا وتدشين منطقة نفوذ لها في الشرق 

األوسط.

لحفتر  التابع  المركزي  ليبيا  مصرف  إلى  ليبي  دينار  مليارات   3 حوالي  الكرملين:  قدم  فقد 
وأرسلت فنيين روًسا للمساعدة في تجديد وتطوير القدرات العسكرية للجيش الوطني الليبي، 

الذي يعتمد بشكل كامل تقريًبا على األسلحة السوفيتية.
ونظرا ألن األمم المتحدة تفرض حظًرا على تصدير السالح إلى ليبيا، فإنه ال يمكن لروسيا 
تسليح قوات حفتر بشكل مباشر، ولكن يمكنها إرسال أسلحة عبر مصر، وهي الجارة المؤيدة 
لحفتر ويقال إنها استضافت وحدة من القوات الخاصة الروسية. وعالوة على ذلك  فإن البعض 
السعودية  العربية  المملكة  في   ) السابق   ( ليبيا  – سفير  البدري  الباسط  عبد  مثل   – ليبيا  في 
وحليف حفتر الذي زار موسكو في مناسبات عدة  – يشجع علًنا على نشر قوات روسية في ليبيا 
مثلما حدث بسوريا. وقال حفتر رًدا على سؤال حول التعاون العسكري مع موسكو إنه »سيرحب 

بأي دور« روسي في ليبيا.
ووفق المجلة األمريكية ،  تأمل موسكو أن ينمو نفوذ حفتر في ليبيا بما يكفي إلعطاء روسيا 
امتيازات اقتصادية، مما يعوض الخسائر المالية التي تكبدتها – 150 مليون دوالر من األرباح 
من مشاريع البناء، و3 مليارات دوالر من عقد السكك الحديدية الروسية وحوالي 3.5 مليارات 
دوالر في أرباح من صفقات الطاقة وما ال يقل عن 4 مليارات دوالر في مبيعات األسلحة – بسبب 

سقوط الديكتاتور الليبي معمر القذافي.
األبيض  البحر  على  العسكري  موقعها  تعزيز  على  حفتر  يساعدها  أن  روسيا  تأمل  كما  
المتوسط، مما يسمح لموسكو باستعراض القوة بالقرب من سواحل أوروبا وتعزيز وصولها 
إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا. في عام 2008، عرض القذافي إقامة قواعد بحرية روسية 
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الفكرة،  إحياء  الروس  المسؤولون  أعاد  فقد  ذلك،   يحدث  لم  أنه  من  الرغم  وعلى  ليبيا.  في 
وتحدثوا مع حفتر حول إمكانية فتح قاعدة بالقرب من بنغازي.

وعلى الرغم من شراكتها مع حفتر، تواصل روسيا تأييدها رسمًيا لجهود صنع السالم في 
ليبيا عبر التحاور مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولًيا.

وأخيًرا، تسعى روسيا إلى أن يكون لها دور في تسوية األزمات اإلقليمية. ولتحقيق هذه الغاية، 
ستكون مقامرة شديدة إذا اعتمدت روسيا حصًرا على حفتر، الذي ال يزال لم يسيطر على كامل 
ليبيا. وال يقتصر منافسوه فقط على حكومة الوفاق الوطني، بل أيًضا المتمردين المتمركزين 
في مصراتة، ووجود حالة من عدم اليقين بشأن هيمنته العسكرية يهدد المصالح الروسية 
سوريا،  في  مختلف  الوضع  لكن  اإليجار.  عقود  مثل  األجل  طويلة  الترتيبات  سيما  ال  ليبيا،  في 
يستدرك التقرير، إذ إن األسد في السلطة منذ سنوات ويستفيد من تشرذم المعارضة وأعداد 

كبيرة من القوات البرية اإليرانية، بينما ال يمتلك حفتر هذه المزايا.
حفتر،  مع  شراكتها  من  الرغم  فعلى  واحدة،  سلة  في  بيضها  بكامل  روسيا  تلِق  لم  لذلك، 
الوفاق  حكومة  مع  التحاور  عبر  ليبيا  في  السالم  صنع  لجهود  رسمًيا  تأييدها  روسيا  تواصل 
الوطني المدعومة دولًيا. وفي حين أن الكرملين غالًبا ما يفرط في تعامله مع المجتمع الدولي، 
الذي  األسلحة،  حظر  مثل   – الرئيسية  المسائل  بشأن  المتحدة  األمم  مع  موسكو  تعاون  فإن 
يريد حفتر رفعه – قد يشير إلى أنها منفتحة على الوساطة في اتفاق سالم ليبي بمساعدة من 

الشركاء الدوليين.
وفي يونيو 2018 ، قالت صحيفة واشنطن تايمز األمريكية إن وكاالت االستخبارات األمريكية 
موسكو  نية  حول  مؤشرات  عن  بحثا  ليبيا  في  الروسية  العسكرية  األنشطة  كثب  عن  تراقب 
التقارير  أن  ،وأضافت   افريقيا  شمال  في  المنقسمة  الدولة  في  قريبا  عسكرية  قاعدة  أنشاء 

تخطط  روسيا  أن  تشيرإلى  االستخباراتية 
منطقة  في  العسكرية  قواعدها  في  للتوسع 
عسكرية  قاعدة  أنشاء  األوسطعبر  الشرق 
في ليبيا واال تكتفي بقاعدتيها في طرطوس 

وحماه بسوريا.
الروسي  االنتقال  بأن  الصحيفة  وصرحت 
ناجم  فشل  أحدث  يمثل  ليبيا  إلى  المحتمل 
عن سياسات الرئيس األمريكي السابق باراك 
اإلسالميين  المتمردين  دعمت  التي  أوباما 

لم تلِق روسيا بكامل بيضها في سلة واحدة، فعلى الرغم 
من شراكتها مع حفتر، تواصل روسيا تأييدها رسمًيا لجهود 
الوفاق  حكومة  مع  التحاور  عبر  ليبيا  في  السالم  صنع 

الوطني المدعومة دولًيا.



30 الخميس  ٤  اكتوبر 201٨             العدد: ٤٨ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الذين أطاحوا بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتلوه في عام 2011.
وإدعت الصحيفة األمريكية أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر هو منيقود 
الدفع من أجل الوجود العسكري الروسي في ليبيا. وتعمل القوات الخاصة الروسية في شرق 
ليبيا منذ مارس 2017 ، بما في ذلك شركة أر أس بي لالستشارات العسكرية التي قامت بنشر 

عشرات من المرتزقة المسلحين.
الليبي يرتبط  المشير خليفة حفتر والجيش  الروسي من  الموقف  الى أن  المراقبون  ويشير 
باألساس بالحرب على اإلرهاب من منطلق مبدئي ، فروسيا التي واجهت وال تزال تواجه خطر 
اإلسالمي ، وأدرجت جماعة اإلخوان كتنظيم إرهابي منذ العام 2008 ، ودعمت بكل قوة ثورة 30 
يوليو 2013 التي أطاحت بحكم المرشد في مصر ، ودعمت نظام بشار األسد في وجه مشروع 
اإلطاحة به لتمكين اإلخوان من حكم سوريا ، ترى أن مواقف المشير حفتر من اإلرهاب بجميع 

فصائله يتفق مع موقفها الثابت في هذا السياق 
وفي   .1955 عام  سبتمبر   4 الى  وطرابلس  موسكو  بين  الدبلوماسية  العالقات  وتعود 
1991 اعلنت ليبيا عن اعترافها الرسمي بروسيا بعد انهيار االتحاد السوفيتي.  ديسمبر عام 
بدأت العالقات الثنائية تتطور بنشاط بعد ان تولى معمر القذافي السلطة في عام 1969. وقام 
الزعيم الراحل معمر القذافي بزيارات رسمية إلى موسكو اعوام 1976 و 1981 و1985 و2008
1990 نشطت االتصاالت السياسية بين البلدين. وزار روسيا االتحادية  وفي اواخر عام 
في عامي 2000 و2001 عبد الرحمن شلقم امين اللجنة الشعبية العليا لألتصال الخارجي 
والتعاون الدولي. وفي 6 مايو عام 2001 قام إيغور إيفانوف وزير الخارجية الروسي آنذاك 

بزيارة عمل إلى ليبيا وذلك ألول مرة في تاريخ العالقات الثنائية. 
 2005 عام  ويونيو   2004 عام  ابريل  وفي 
اإلسالم  سيف  عمل  زيارتي  في  موسكو  زار 
ترأس  الذي  القذافي  معمر  نجل  القذافي 
فالديمير  قام  ،كما  الخيرية  القذافي  منظمة 
رسمية  بزيارة  االتحادية  روسيا  رئيس  بوتين 
إلى الجماهيرية الليبية في 17-16 ابريل عام 
لقاء  أول  بمثابة  الزيارة  هذه  وكانت   ،2008
بين زعيمي الدولتين. وتم اثناء الزيارة توقيع 
البيان حول  وبينها  المهمة  الوثائق  عدد من 

تأييدها  الرغم من شراكتها مع حفتر، تواصل روسيا  على 
رسمًيا لجهود صنع السالم في ليبيا عبر التحاور مع حكومة 

الوفاق الوطني المدعومة دولًيا.
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شتى  في  التعاون  تطوير  الخاصة  التفاهم  ومذكرة  التعاون  وتطوير  الصداقة  تعزيز 
المجاالت االقتصادية. واتفاقية العالقات التجارية واالقتصادية والمالية.

التعاون  تعميق  ينويان  البلدين  ان  وتطويرالتعاون  الصداقة  تعزيز  حول  البيان  في  وجاء 
الهيئتين  بين  مشاورات  اجراء  طريق  عن  خاصة  وبصورة  والدفاع  القومي  االمن  مجال  في 
أثناء  يوقع  ولم  التقني.  العسكري  المجال  في  االتصاالت  وتوطيد   ، للدولتين  المختصتين 
المباحثات على اتفاقيات في مجال التعاون العسكري التقني رغم ان الوفد الروسي كان يضم 

ممثلين عن هيئة التعاون العسكري -التقني الفيدرالية.
2008 جرت أول زيارة لزعيم الثورة الليبية معمر القذافي إلى موسكو  31 أكتوبر عام  وفي 
الروسية  الحكومتين  اتفاقية بين  إلى عقد  المباحثات  االخيرة. وادت  العشرين  السنوات  خالل 
انشاء  على  االتفاق  تم  كما  السلمية.  لالغراض  الذرية  الطاقة  استخدام  مجال  في  والليبية 

مصرف مشترك وتم توقيع مذكرات التفاهم الرامية إلى تنشيط العالقات بين البلدين.
وفي 30 يوليو عام 2008 زار موسكو البغدادي المحمودي الذي تولى منصب أمين اللجنة 
2009 مدينة  15 مايو  الليبية. وزار البغدادي المحمودي يوم  الشعبية العامة في الجماهيرية 

سوتشي حيث التقى بفالديمير بوتين.
إلى  ليبيا  في  األطراف  كافة  الروسية  الخارجية  وزارة  دعت   2011 عام  فبراير   21 وفي 
إيجاد حل سلمي عبر الحوار الوطني لوضع حد ألعمال العنف ،كما انتقدت روسيا التدخل 
العسكري يقودها حلف شمال األطلسي في الحرب األهلية الليبية، على الرغم من أنه اختار 

عدم استخدام حق الفيتو في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لمنع ذلك.
وزارة  أعلنت   2011 عام  سبتمبر   1 وفي  
اعترفت  موسكو  ان  الروسية  الخارجية 
ممثال  الليبي  االنتقالي  الوطني  بالمجلس 

للسلطة الحالية في البالد.
القانونية  االتفاقيات  قاعدة  وكانت    
التجاري  التعاون  اتفاقية  توقيع  من  الحديثة 
واتفاقية  والتقني  والعلمي  واالقتصادي 
الخاصة  الثنائية  الحكومية  اللجنة  تشكيل 
والعلمي  واالقتصادي  التجاري  بالتعاون 
عام  يوليو  في  تتشكل   بدأت  قد  والتقني 
في  التعاون  اتفاقية  توقيع  تم  كما   .1995

استخدام  واتفاقية   1998 عام  أكتوبر   8 في  الكهربائية  والطاقة  والغاز  النفط  صناعة  مجال 
الطاقة الذرية لالغراض السلمية في 1 نوفمبر عام 2008.

بينما بلغ حجم التعاون االقتصادي والتجاري بين روسيا وليبيا في فترة 1970 – 1980 حوالي 
المليار دوالر. وتم في اطاره بناء عدد من المشاريع في الجماهيرية منها مركز البحوث الذرية 
بطول  الغاز  انابيب  وخط  كم(  و467   190 بطول   ( الكهربائية  الطاقة  لنقل  وخطان  »تاجورة« 
وجيونباتية  ارضية  دراسات  واجريت  النفط،  الستخراج  بئرا   134 حوالي  حفر  وتم  كم.   570
وايقولوجية في مساحة 3.5 مليون هكتار واعدت خطط تطوير صناعة الغاز وشبكات كهرباء 
المرحلة  اجل  االقتصادية من   – التقنية  المبررات  واعدت   ، الماكينات  العالي وصناعة  الضغط 
الثانية من مجمع الحديد والصلب في مصراتة )1.67 مليون طن سنويا مع احتمال توسيعه 

إلى 5 ماليين طن(
فيه  بما  دوالر  مليون   151.2 قيمة   2008 عام  في  الليبي  الروسي  السلعي  التبادل  ربلغ 
التصدير الروسي إلى ليبيا الذي بلغ قيمة 148.4 مليون دوالر. ويعد هذا المؤشر اقل بنسبة 

–35 مقارنة مع عام 2007 حين بلغ االتبادل السلعي قيمة 231.82 مليون دوالر.
اما الصادرات الروسية االساسية فتتألف من الوقود والحبوب والماكينات والمعدات ووسائل 

النقل. وبلغ حجم التصدير الليبي إلى روسيا عام 2008 قيمة 2.75 مليون دوالر
وفي فترة 1997 – 2001 عقدت في عاصمتي البلدين على التوالي خمس دورات للجنة 
ختامها  في  ووقعت  التقني.   – والعلمي  والتجاري  االقتصادي  للتعاون  الليبية   – الروسية 
اتفاقيات التعاون في مجال الوقود وصناعة الطاقة والتعاون بين غرفتي التجارة والصناعة 
المشاريع  تنفيذ  في  الروسية  المؤسسات  مشاركة  على  مبدئيا  االتفاق  وتم  البلدين،  في 
الكبرى في ليبيا في مجال الطاقة واالتصاالت والنقل والزراعة واستخراج النفط والغاز ومد 

الثورة  لزعيم  زيارة  أول  جرت   2008 عام  أكتوبر   31 في 
السنوات  خالل  موسكو  إلى  القذافي  معمر  الليبية 
بين  اتفاقية  عقد  إلى  المباحثات  وادت  االخيرة.  العشرين 
الحكومتين الروسية والليبية في مجال استخدام الطاقة 

الذرية لالغراض السلمية
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انابيب الغاز ومشاريع البنية االساسية.
الروسية  النفط  شركة  ممثل  تسيغانكوف  الكسندر  احتجز   2007 عام  اواخر  وفي 
»لوكويل« في ليبيا بتهمة االشتباه بممارسته التجسس الصناعي. وفي يناير/كانون الثاني عام 
إلى نظيره  الروسي رسالة  الوزراء  لرئيس  السابق  األول  النائب  إيفانوف  ارسل سيرجي   2007
الليبي يرجو فيها اإلفراج عن تسيغانكوف، وبالفعل جرى اطالق سراحه في شهر يوليو/تموز 
2008. ولكن هذا الحادث العارض لم يقف حائال دون فوز شركة عمالقة روسية اخرى في مجال 

النفط والغاز هي »غازبروم« في مناقصة استثمار أحد قطاعات النفط والغاز في ليبيا
الليبي وعقد في طرابلس  الروسي-  االعمال  2007 تشكل مجلس  ابريل/نيسان عام  وفي 

المنتدى الروسي – الليبي تحت شعار »امكانيات روسيا في مجال التصدير.«
ويرى المراقبون أن النظم السابق كان حذرا في تعامله مع موسكو في ظل إندفاعه لربط 
، وبينما يشيد  القذافي  عالقات قوية مع الغرب بتنسيق مباشر من المهندس سيف اإلسالم 
بالده  أراضي  فتح  في  والثمانينات  السبعينات  عقدي  خالل  القذافي  تورط  بعدم  المحللون 
أنه لم يكن ذا نظرة إستراتيجية عميقة في تحالفه مع روسيا  ، يؤكدون  السوفياتية  للقواعد 
، وأن تعاونه العسكري مع موسكو لو كان أفضل ، لكان الغرب قد عجز عن شن حزب اإلطاحة 
نظامها  حماية  في  مهم  دور  لروسيا  كان  التي  سوريا  بأحداث  ذلك  على  مستدلين   ، بنظامه 

القائم 
وفي أغسطس الماضي ، قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، إنه ال 

حاجة لتدخل أي دول في ليبيا، ردا على دعوة 
في  روسيا  لتدخل  الرسمي  لناطقه  أخيرة 
على  تسيطر  قواته  أن  مؤكدا  الليبية،  األزمة 

غالبية مناطق البالد.
ناطقه  مؤخرا  وجهها  دعوة  عن  وبسؤاله 
بالتدخل  لروسيا  المسماري،  أحمد  الرسمي، 
في  »لسنا  قال حفتر،   ليبيا،  في  الوضع  إلنقاذ 
حاجة ألي تدخل عسكري من أي دولة، بل إننا 
بقدراتنا  ونثق  جيشنا،  وحدات  على  نعتمد 
أراضي  عن  الدفاع  في  الليبية  العسكرية 

الدولة«.
وأضاف أن »القوات الُمسلحة الليبية تسيطر 
الجغرافيا  من   80– عن  يزيد  ما  على  اآلن 

الليبية، فضاًل عن غالبية المنشآت النفطية من حقول وموانئ، باإلضافة إلى الحدود الشاسعة 
مع كل من مصر، وتشاد، والنيجر، والجزائر، وأن كل ذلك تحقق بجهود عسكرية ليبية صرفة«.

السياق  عن  خرج  اإلعالم  وسائل  بعض  في  التصريحات  هذا  مع  »التعاطي  أن  حفتر  واعتبر 
للقوات  السياسي  الدعم  معنى  تتجاوز  ال  التي  التدخل  كلمة  ومفهوم  الحقيقي،  والمقصد 
المسلحة ال سيما في إطار مكافحة اإلرهاب ورفع حظر التسليح عن القوات المسلحة، ولم يكن 

المقصود من التدخل هو التدخل بالمعنى العسكري«.
وتابع: لعلكم قرأتم التوضيح الذي تقدم به المتحدث العسكري في صفحته الرسمية حول 
المقصود من التدخل الروسي بقوله إن »هذا التدخل يمكنه أن يتحقق عبر ثالثة طرق أولها، 
األمم المتحدة لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وثانيها دعم إجراء االنتخابات في ديسمبر 

المقبل، وثالثها مناقشة إيطاليا في تدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا«.
وموقف حفتر ، يعني عدم الرغبة في إستفزاز عواصم الغرب التي ترفض أن يكون لروسيا دور 
مهم  في ليبيا ، رغم القناعة بإن اإلعتماد على موسكو يبقى أفضل من اإلعتماد على واشنطن 
هو  الغرب  خيار  بينما   ، الدول  سيادة  عن  الدفاع  هو  الروسي  فالخيار   ، وروما  وباريس  ولندن 

الدفاع عن ديمقراطية شكلية تصل بعمالئه الى السلطة 
، ولذلك ال ترى مانعا من  ، وتسيل لعاب شركاته العابرة للقارات  فليبيا تثير مطامع الغرب 
وضع أي طرف مهما كان متطرفا أو إرهابيا على رأس السلطة فيها ،كما حدث في العام 2012 
عندما جءي بعناصر اإلخوان وتنظيم القاعدة لحكم طرابلس من خالل حكومة المؤتمر الوطني 
، ثم من خالل قبوله بالتعامل مع لص النفط إبراهيم الجضران قبل أن يحرر الجيش الوطني 

منطقة الهالل النفطي 

ممثل  تسيغانكوف  الكسندر  احتجز   2007 عام  اواخر  في 
شركة النفط الروسية »لوكويل« في ليبيا بتهمة االشتباه 
الثاني  يناير/كانون  وفي  الصناعي.  التجسس  بممارسته 
السابق  األول  النائب  إيفانوف  سيرجي  ارسل   2007 عام 
لرئيس الوزراء الروسي رسالة إلى نظيره الليبي يرجو فيها 

اإلفراج عن تسيغانكوف، وبالفعل جرى اطالق سراحه.


