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مقدمة 
يف الســادس والعشــرين مــن مايــو/أاير 2020 أعلــن رئيــس القيــادة العســكرية األمريكيــة 
يف إفريقيــا، ســتيفن تونســيند، أن روســيا أرســلت مقاتــات إىل ليبيــا لدعــم قــوات خليفــة 
حفرت، وأورد اإلعان أن املقاتات غادرت روسيا إىل سوراي أواًل، وهناك أعيد طاؤها 

لتمويــه أصلهــا الروســي، مث توجهــت إىل ليبيــا.
وزارة الدفــاع األمريكيــة قالــت، علــى لســان املتحــدث ابمسهــا جــواناثن هوفمــان، إن 
هــذه القــوات »متركــزت يف قاعــدة اجلفــرة وســط البــاد، وعددهــا 14 مقاتلــة، وهــي مزيــج 

مــن ســوخوي 24 وميــغ 29«.
الدعــم الروســي لقــوات حفــرت تُنكــره روســيا ابســتمرار، رغــم الدالئــل الواضحــة علــى 
هــذا التدخــل، وحــى التصرحيــات األخــرة رفضتهــا روســيا، وأعلــن فادميــر دزاابروف، 
النائــب األول لرئيــس جلنــة الشــؤون اخلارجيــة مبجلــس االحتــاد الروســي، أن »موســكو مل 
ترســل عســكريني إىل ليبيا، وأن جملس االحتاد الروســي مل يتلقَّ طلباً ابملوافقة على إرســال 

قــوات إىل هنــاك«.
التصرحيــات األمريكيــة حــذرت مــن تكــرار التجربــة الســورية يف ليبيــا، وهــي حتمــل يف 
طياهتــا حتــواًل سياســياً يف امللــف الليــي يعكــس التقــدم العســكري الــذي حتــرزه حكومــة 
وحدودهــا،  الروســية،  التدخــات  دوافــع  حــول  األســئلة  مــن  عــدداً  وتطــرح  الوفــاق، 

ودالالت التحذيــرات األمريكيــة، ومــدى أتثــر كل منهمــا يف امللــف الليــي.
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أواًل: الدوافع الروسية وحدود التأثير 
تكتســب ليبيــا بعــداً اســرتاتيجياً يف البحــر األبيــض املتوســط، وموقعــاً اســرتاتيجياً هامــاً 
يربــط الشــرق والغــرب، وتتوفّـَـر علــى ثــروات نفطيــة هائلــة جعلتهــا مطمعــاً لكثــر مــن 

الــدول يف إطــار صــراع النفــوذ الــذي متارســه الــدول العظمــى.
الدوافع الروسية السياسية والعسكرية

تعــود العاقــة الروســية مــع ليبيــا إىل هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة، وحينهــا حــاول القائــد 
الثــاين لاحتــاد الســوفيييت، جوزيــف ســتالني، االتفــاق علــى انتــداب روســي علــى طرابلــس 
لكنــه مل يفلــح. واســتمرت عاقتهــا بنظــام القــذايف، موقِّعــة معــه عــدداً مــن االتفاقيــات، 
كان منهــا اتفاقيــة صفقــة الســاح عــام 2008، مُســح مبوجبهــا للســفن التابعــة لســاح 
البحريــة الروســي ابســتخدام مينــاء بنغــازي. وبعدهــا ألغــت موســكو معظــم ديــون ليبيــا 

مقابــل عقــود مرتبطــة ابلنفــط والغــاز واألســلحة والســكك احلديديــة. 
مث أضعــف حلــف الناتــو، الــذي دخــل علــى خــط األزمــة بعــد الثــورة الليبيــة يف 2011، 
التدخــل الروســي، إىل أن جــاء خليفــة حفــرت وبــدأ نســج حتالفاتــه مــع القــادة الــروس، 

واســتفاد مــن الدعــم العســكري الروســي يف انقابــه علــى حكومــة الوفــاق.
حتــرص روســيا علــى التمــدد يف الفراغــات املتاحــة، واالســتفادة مــن األزمــات املشــتعلة 
يف املنطقــة لتقويــة نفوذهــا، وزايدة ســيطرهتا يف املنطقــة، وهلــذا تســعى لتأمــني عــدد مــن 

األهــداف االســرتاتيجية يف ليبيــا؛ ومنهــا:
 1.  تســعى روســيا لتأمــني أكثــر مــن مركــز للوحــدات البحريــة التابعــة هلــا، وحمطــة إمــداد 
للســفن الروســية يف البحــر املتوســط، وهلــذا تــدرك أمهيــة ليبيــا يف البحــر األبيــض املتوســط، 
ومتكُّنها من حتقيق نفوذ يف ليبيا يكسبها نفوذاً يف أورواب وإفريقيا بشكل عام. وتشكل 
املوانــئ البحريــة الليبيــة، وخصوصــاً طــرق ودرنــة، مركــزاً لوجســتياً وجيواســرتاتيجياً للقــوة 

البحريــة الروســية يربطهــا بطرطــوس الســورية.
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 2.  تــرى روســيا يف خليفــة حفــرت حليفــاً مناســباً للمحافظــة علــى مصاحلهــا يف ليبيــا، 
وجــاء تدخلهــا يف ليبيــا يف مقابــل مســاح حفــرت هلــا ابالســتفادة مــن مصــادر الطاقــة الليبيــة، 
إضافــة إىل تقــدمي حفــرت طلبــاً إىل روســيا بفتــح قاعــدة عســكرية يف ليبيــا، وفــق مــا صــرح 
بــه رئيــس جلنــة االتصــال الروســية املعنيــة بتســوية األزمــة الليبيــة، ليــف دينغــوف، حســب 

وكالــة ســبوتنيك الروســية.
 3.  الســيطرة علــى ليبيــا معناهــا الســيطرة علــى طريــق الاجئــني إىل أورواب، ومــن مث 

متتلــك روســيا ورقــة اهلجــرة، وتظــل عصــا قويــة تلــّوِح هبــا ابجتــاه أورواب.
السياســية،  للمقايضــات  ورقــة  ليبيــا  واســتخداُم  ســوراي،  يف  مصاحلهــا  أتمــنُي    .4  
ســوراي. املوجــودون يف  أنفســهم  هــم  الليــي  امللــف  احلاضريــن يف  بعــض  أن  خصوصــاً 

حدود التأثير الروسي المباشر وغير المباشر وإمكانية تالشيه
التدخــات الروســية لدعــم االنقــاب يف ليبيــا علــى حكومــة فايــز الســراج املعــرتف هبــا 
دوليــاً بــدأت تظهــر للعلــن مــن بعــد عــام 2017، حينمــا قامــت روســيا مبعاجلــة عــدد مــن 
جرحــى قــوات حفــرت، ويف العــام الــذي تــاه أرســلت عــدداً مــن اجملاميــع املســلحة للمقاتلــة 
أشــهرها مرتزقــة  بواســطة شــركات عســكرية خاصــة،  قــوات خليفــة حفــرت،  إىل جــوار 
»فاغنــر«، الــيت تعــود ملكيتهــا لرجــل األعمــال الروســي يفغيــي بريغوجــني، املقــرب مــن 
الرئيــس الروســي فادميــر بوتــني، وتتــوىل هــذه الشــركة تنفيــذ عــدد مــن املهــام اخلارجيــة.

احلرص الروسي على دعم خليفة حفرت عسكرايً بطريقة غر مباشرة، ومتويه املقاتات 
الروســية القادمــة إىل ليبيــا، واالســتعانة بقــوات غــر رمسيــة، يعــود إىل عــدد مــن األســباب، 

لعــل منها:
 1.  احلضوُر العسكري غر املباشر من خال شركة )فاغنر( يعد اسرتاتيجية خاصة 
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ببوتــني يف كثــر مــن الــدول، حيــث أســهمت هــذه الشــركة يف ضــم القــرم، واالخنــراط مــع 
االنفصاليــني يف أوكرانيــا، واحلضــور يف ســوراي، قبــل حضورهــا الواضــح يف ليبيــا.

 2.  حتــاول موســكو التهــرب مــن املســؤولية القانونيــة والعقــوابت الدوليــة املرتتبــة علــى 
أنشــطة هــذه اجملاميــع.

 3.  إمكانيــة تقــدمي روســيا نفســها وســيطاً يف احلــرب، أو رعايــة أي اتفاقيــة قادمــة، 
دون التخلــي عــن هــذه اجملاميــع، وإبمكاهنــا كذلــك التصعيــد مــن خــال هــذه اجملموعــات 

لتحقيــق األهــداف االســرتاتيجية الــيت تســعى إليهــا. 
 4.  تبايــن وجهــات النظــر الروســية جتــاه امللــف الليــي بــني وزيــر اخلارجيــة ســرغي 
الفــروف، الداعــم للحــل السياســي، ووزيــر الدفــاع ســرغي شــويغو، الداعــم حلفــرت، جيعــل 

مــن الدعــم العلــي حلفــرت شــيئاً ســابقاً ألوانــه.
عوامل تعزز من الحضور الروسي في ليبيا

 1.  التعامــل املباشــر مــع بعــض دول اإلقليــم الــيت هلــا عاقــة مباشــرة ابمللــف الليــي، 
وخصوصــاً مصــر واإلمــارات، وهــذا التحالــف شــكل جســراً للتدخــات الروســية يف ليبيــا، 
ومــن مث فــإن أحــد حمركاهتــا للحــرب يف ليبيــا رغــم انتفــاء الطابــع الشــرعي عليهــا- وفــق مــا 
يتوقــع مراقبــون- هــو أن هنــاك دعمــاً ماليــاً تتلقــاه روســيا، واســتخدامها لشــركات خاصــة 
قــد يكــون إشــارة إىل ذلــك، والتأييــد الروســي الســريع ملبــادرة السيســي يفســر حجــم 

التنســيق بــني هــذه الــدول.
  2.  االســتفادُة مــن ضعــف الــدور األورويب يف ليبيــا وغيــاب الــدور األمريكــي، وهبــذا 
اســتطاعت روســيا أن تتبىن امللف الليي سياســياً من خال اســتضافة احلوار بني أطراف 

النــزاع، والدعــم العســكري غــر املباشــر حلفــرت.
 3.  حــرص بعــض القــوى علــى إســقاط حكومــة الوفــاق بوصفهــا امتــداداً لثــورات 
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الربيــع العــريب. 
وقــد كشــف فريــق اخلــراء التابــع للجنــة العقــوابت يف األمــم املتحــدة، يف مايــو/أاير 

املنصــرم، عــن اســتجابة اجلانــب الروســي ملعظــم طلبــات حفــرت، واملتمثلــة يف:
 1.  تقدمي التوصيات لتعزيز نفوذ حفرت، وتزويده بتحليل سياسي لألوضاع، ودعمه 

إعامياً.
  2.  إجــراء مفاوضــات ســرية بينــه وبــني أطــراف ليبيــة أخــرى أشــهرها ســيف اإلســام 

القذايف.
العمــل علــى صيانــة 536 مركبــة   3.  تقــدمي دعــم عســكري وفــي حلفــرت يضمــن 

عســكرية.
السياســي  احلضــور  يف  ســابقاً  واســتمرارها  األمريكــي،  الســلوك  تعــرف جيــداً  روســيا 
املباشــر والعســكري غــر املباشــر الفاقــد لغطــاء الشــرعية رمبــا يعــي أن أمريــكا كانــت تغــض 
الطــرف حلســاابت خاصــة، ومــن املمكــن أن يتاشــى هــذا احلضــور، وخاصــة العســكري، 

مــع إمكانيــة احلضــور األمريكــي الغائــب عــن الســاحة الليبيــة يف املرحلــة الســابقة.

ثانياً: الدوافع األمريكية وحدود التأثير 
مــررات التدخــل األمريكــي يف امللــف الليــي رمبــا أعمــق مــن املــررات الروســية وأكثــر 
اســتدعاء مــن طــريف النــزاع، إال أن الــروس أكثــر حضــوراً مــن اجلانــب األمريكــي، واملوقــف 
األمريكــي يعــد موقفــاً متذبــذابً؛ ومثــة مــن يــراه ختليــاً حلســاب الــدور األورويب، وآخــرون 
يرونــه حماولــة لتوريــط كلٍّ مــن روســيا وتركيــا يف امللــف، ويف التغاضــي األورويب واألمريكــي 
عــن بيــع األســلحة بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة إىل ليبيــا مــا قــد يؤكــد ذلــك، لكــن 

املتغــر علــى الســاحة السياســية هــو تلــك التصرحيــات اجلديــدة للقيــادة األمريكيــة.
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الدوافع والمخاوف األمريكية
تصرحيــات القيــادة العســكرية األمريكيــة يف مشــال إفريقيــا محلــت موقفــاً واضحــاً، وقــد 

جــاءت متتابعــة ومتزامنــة مــع عــدد مــن التصرحيــات واإلجــراءات، ومنهــا:
 1.  تصرحيــات الســفر األمريكــي يف ليبيــا، ريتشــارد نورالنــد، الــيت قــال فيهــا: إن 
»الــوالايت املتحــدة تريــد أن تــرى هنايــة للهجــوم الــذي تشــنُّه قــوات حفــرت علــى طرابلــس، 
ووقفــاً دائمــاً إلطــاق النــار، وحــًا ســلمياً تفاوضيــاً للنــزاع«، واصفــاً مــا حيــدث يف ليبيــا 

أبنــه »حــرب إقليميــة ابلوكالــة«.
 2.  مطالبــة أمريــكا الــدول األعضــاء يف جملــس األمــن ابملســاعدة يف ســحب املرتزقــة 
مــن ليبيــا، وضمــان تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن الــدويل املتعلقــة حبظــر تصديــر الســاح 

إىل ليبيــا.
 3.  تصرحيــات القيــادة العســكرية األمريكيــة يف إفريقيــا عــن إمكانيــة نشــر قواهتــا يف 

تونــس، علــى خلفيــة األنشــطة العســكرية الروســية يف ليبيــا.
 4.  تصرحيــات اخلارجيــة األمريكيــة أن مالطــا ضبطــت مــا يعــادل 1.1 مليــار دوالر 
مــن الدينــار الليــي املــزور، طبعتــه شــركة حكوميــة روســية حلســاب حفــرت، مؤكــدة أن البنــك 

املركــزي الــذي تديــره حكومــة الوفــاق هــو البنــك الشــرعي يف ليبيــا.
التغــر الــذي حــدث جــاء بعــد التطــورات اجلديــدة علــى املشــهد العســكري الــذي مــن 
خالــه بــدأت ترجــح كفــة حكومــة الوفــاق، مــن جهــة، واحملــاوالت الروســية يف مضاعفــة 
دعمهــا حلفــرت، مــن جهــة أخــرى، ولعــل التصرحيــات األمريكيــة هلــا أســباب متعــددة تــدور 

حــول بُعديــن بعــد عســكري وآخــر اقتصــادي.

• البعد العسكري 	

ســبق أن شــاركت أمريــكا يف محلــة عســكرية لضــرب مواقــع تنظيــم الدولــة يف ســرت عــام 
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2016، وهــي ال تثــق ابإلرادة الروســية ملواجهــة هــذه اجملموعــات، كمــا هــو واضــح يف 
ســوراي، وهلــذا قــد يــرى بعضهــم أن هــذه التصرحيــات مقدمــة لدراســة إمكانيــة التدخــل 

العســكري، مــع أن ذلــك يبــدو مســتبعداً حاليــاً.
ميكــن كذلــك أن تقــرأ هــذه التصرحيــات يف ســياق التقــدم الــذي حتــرزه حكومــة الوفــاق، 
إضافــة إىل أنــه قــد يكــون داللــة علــى رغبــة أمريكيــة يف إعــادة التموضــع العســكري يف 

مشــال إفريقيــا، وخصوصــاً بعــد االتصــاالت العســكرية مــع تونــس.

• البعد االقتصادي	

تعــد روســيا املصــدر األكــر للغــاز إىل أورواب، وهــذا الــدور يلقــى معارضــة أمريكيــة 
شــديدة، وعقوابت مفروضة على الشــركات املســامهة يف بناء خط أنبوب الغاز الروســي 
»نــورد ســرتمي 2«، الــذي يعــزز مــن النفــوذ الروســي يف أورواب. وســيطرُة روســيا علــى الغــاز 

الليــي معنــاه خنــق أورواب مــن اجلنــوب، وهــذا النفــوذ تســعى أمريــكا للحــد منــه.

حدود التأثير األمريكي في الملف الليبي 
التأثــر األمريكــي يف امللــف الليــي تنامــى يف عهــد الرئيــس أوابمــا، الــذي دفــع إلصــدار 
قــرار جملــس األمــن رقــم 1970 الــذي أاتح التدخــل العســكري إلســقاط القــذايف، مث 
بعدهــا مــا يتعلــق مبلــف اإلرهــاب، مــا ســوى ذلــك يعــد احلضــور األمريكــي، ابســتثناء 
التصرحيــات األخــرة، ضعيفــاً سياســياً وغائبــاً عســكرايً، وحيكمــه رمبــا حمــددان رئيســيان: 

• زيادة النفوذ الروسي وضعف الحضور األوروبي 	

دعمــت أمريــكا ســابقاً اجلهــود األوروبيــة يف ليبيــا، لكــن الــدور األورويب يف ليبيــا ضعيــف 
مقارنــة ابحلضــور الروســي الدبلوماســي والعســكري، واملوقــف األورويب املتناقــض، وخاصــة 
بــني التصرحيــات املؤيــدة حلكومــة الوفــاق، والدعــم العســكري بطريقــة غــر  الفرنســي، 
مباشــرة حلفــرت عــن طريــق مصــر واإلمــارات، ميكــن أن يقــرأ يف إطــار صــراع النفــوذ يف 
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املنطقــة واحلــرص علــى االســتفادة مــن طــريف النــزاع، هــذا الضعــف األورويب يرجــح أال 
تســمح أمريــكا لروســيا بــزايدة احلضــور العســكري يف ليبيــا؛ ألن ذلــك يــؤدي إىل زايدة 
النفــوذ الروســي مــن خــال الســيطرة علــى طريــق اهلجــرة الدوليــة ألورواب، والتحكــم يف 
النفــط الليــي، وزايدة احلضــور يف مشــال إفريقيــا، إضافــة إىل اآلاثر األخــرى الداخليــة 

واخلارجيــة املتعلقــة بســيطرة روســيا علــى البحــر املتوســط.

• استحالة التدخل العسكري المباشر 	

التصرحيــات األمريكيــة املؤيــدة حلكومــة الوفــاق مل يرافقهــا موقــف عملــي مــن حفــرت، وإن 
كانــت تعلــن معارضتهــا لتقــدم قواتــه، ورمبــا لــن يكــون هنــاك تدخــل عســكري مباشــر إال 
إذا وقــع اســتهداف حقيقــي لاســرتاتيجية األمريكيــة يف املنطقــة؛ املتمثلــة ابلنفــط وحماربــة 
اإلرهــاب ومواجهــة التوســع الصيــي الروســي، وأصبــح مــن غــر املمكــن تســوية ذلــك 

بطــرق أخــرى غــر التدخــل العســكري.
دخــول أمريــكا علــى اخلــط قــد خيلــط األوراق السياســية الروســية، ويف حــال كان هنــاك 
تنســيق سياســي بــني اجلانبــني، األمريكــي والرتكــي، فقــد حيــدث تقــدم علــى مســتوى قــوات 
حكومــة الوفــاق، خصوصــاً أن تركيــا تدخلــت يف ليبيــا بدعــم مــن الناتــو، الــيت تعــد أمريــكا 
القــوة األوىل فيــه، ومــن املتوقــع أن يتنامــى الــدور األمريكــي يف ليبيــا سياســياً يف املرحلــة 

القادمة.
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خاتمة 
قــد تشــجع أمريــكا احلــل السياســي يف ليبيــا لقطــع الطريــق علــى روســيا، ويف حــال 
ضمنــت روســيا بعــض مصاحلهــا فمــن احملتمــل أن تضحــي حبفــرت، خصوصــاً إذا قبلــت 
األطــراف الليبيــة ابملبــادرة الــيت أعلنهــا عقيلــة صــاحل، رئيــس برملــان طــرق، بطلــب مــن 
روســيا، أو جــرى التعديــل علــى مبــادرة السيســي الــيت تتلقــى رفضــاً كبــراً، لكــن مــع كل 
ذلــك رمبــا يعــد احلــل السياســي مــن أفضــل احللــول ابلنســبة إىل امللــف الليــي، كمــا أن 
األطــراف اخلارجيــة قــد ال متانــع مــن أي حــل جديــد، وخاصــة روســيا، الــيت تواجــه رفضــاً 

أمريكيــاً وأوروبيــاً.
موازيــن القــوى علــى األرض تتجــه ملصلحــة حكومــة الوفــاق بعــد حتريــر قاعــدة الوطيــة 
ومطــار طرابلــس والســيطرة الكاملــة علــى املناطــق التابعــة لطرابلــس، وإعــان الســيطرة 
علــى مدينــة ترهونــة، واقــرتاب قــوات حكومــة الوفــاق مــن ســرت، إضافــة إىل التحــركات 
أن  املتحــدة  األمــم  وإعــان  والقاهــرة وموســكو،  أنقــرة  بــني  النــزاع  اخلارجيــة ألطــراف 
اجلانبــني وافقــا علــى اســتئناف حمــاداثت وقــف إطــاق النــار؛ كل تلــك املؤشــرات رمبــا 
ترجــح إمكانيــة الدخــول يف مفاوضــات سياســية، وقــد تفضــي هــذه املفاوضــات إىل حــل 
سياســي؛ لكــن ذلــك مرهــون مبــدى قــدرة أي مــن هــذه األطــراف علــى فــرض خياراتــه 
علــى األرض، ومــع هــذا فقــد ختفــق كل احملــاوالت وتتحــول ليبيــا إىل نقطــة اشــتباك دوليــة. 
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-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




