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ـية بداية النهاية
ُ
الثوار الجدد في الدول العربية ،وتحسني
ص��ورة أميركا ل��دى ال��رأي العالم العربي
واإلسالمي .هو إسالم تدرك واشنطن أن
ليبيا م�ص��در رئ�ي�س��ي ل�ت�ي��ارات أصولية
منه ،ستستفيق حتمًا إن ّ
تحسست وجود
أجنبي «صليبي» على أراضيها.
َّ
املرجح أن تقود فرنسا
أوروبيًا ،من غير
ـــــ س��ارك��وزي أو إيطاليا ـــــ برلوسكوني

قطار احتالل ليبيا ،وهما الدولتان اللتان
ي�ح��ارب زعيماهما على أك�ث��ر م��ن جبهة
داخلية ،وال ينقصهما أبدًا خلق معارضة
فئات جديدة لحكمهما ،أكان الحديث عن
نيكوال ساركوزي الذي يخسر يوميًا من
شعبيته الباقية ،أم سلفيو برلوسكوني
الذي يواجه شبح املحاكمة.
ّأم� ��ا ال �ت �خ� ُّ�ب��ط وال �غ �م��وض امل �ع �ت��ادان في

امل��وق��ف ال�ع��رب��ي إزاء الحملة العسكرية،
فال يعنيان ،في جميع األح��وال ،حماسة
الح� �ت�ل�ال غ ��رب ��ي م �ي��دان��ي ل �ل �ي �ب �ًي��ا ،وهي
َ
املحاصرة بحدود مشتعلة أصال بثورات
ش �ع �ب �ي��ة وب � �ع ��دم اس � �ت � �ق ��رار ،م ��ن تونس
ومصر والجزائر والسودان.
إن ال �ق��راءة «ال�ب��ري�ئ��ة» الح�ت�م��االت سلوك
�اج�م��ة تفيد برغبة
ال�ج�ه��ة األج�ن�ب�ي��ة امل�ه� ِ
في تكرار ما حصل في يوغسالفيا ،حيث
أن�ه��ى ال�ق�ص��ف ال �ج� ّ�وي اس�ت�ه��داف جميع
أهدافه العسكرية منذ اليوم الثالث لبدء
ال �ه �ج��وم .س��رع��ة ف��ائ�ق��ة أط�ل�ق��ت نظريات
ع��دي��دة ع��ن إم �ك��ان ال �ف��وز ف��ي ح ��روب من
عسكري ،وم��ن خ�لال قصف
دون التحام
ّ
ج ��وي ح �ص �رًا .ل �ك��ن ال �ف��ارق ال �ن��وع��ي بني
ال �ح��ال �ت�ين ال �ل �ي �ب �ي��ة وال �ي��وغ �س�لاف �ي��ة هو
ف ��ي أن ال �ع �ق �ي��د ال� �ق ��ذاف ��ي ال� �ي ��وم يواجه
ال �ج��زء األك �ب��ر م��ن ش�ع�ب��ه ،بينما ل��م يكن
ه�ن��اك م�ع��ارض��ة مسلحة مليلوسوفيتش
(خ � � ��ارج ك ��وس ��وف ��و وق � � ��وات تحريرها)،
ل��ذل��ك ت�ح� ّ�ول القصف ف��ي البلقان ليطال
البنية التحتية الصناعية ليوغسالفيا
وامل� �ط ��ارات وم �ح �ط��ات ال �ك �ه��رب��اء و ...كل
ش ��يء ،ل�ت��رك�ي��ع ال��رئ�ي��س ون �ظ��ام��ه .بينما
ف��ي ال ��دول ��ة األف��ري �ق �ي��ة ،ال�ب�ن�ي��ة التحتية
�وج��ع ه��ي آبار
ال��وح �ي��دة الفعلية ال�ت��ي ت� ِ
النفط وم�ح�ط��ات ت�ك��ري��ره ،وه��ي املمنوع
استهدافها ،ال بل هي التي يهدد القذافي
بقصفها .بالتالي ،ال تتوافر أوراق عديدة
املهاجمون األجانب للضغط على
يلعبها
ِ
ّ
التنحي أو الهرب
القذافي إلج�ب��اره على
أو االستسالم.
ع� � �ل � ��ى ال� � � �ع� � � �م � � ��وم ،ت � �ت � �ش� ��اب� ��ه الحاالت
ال�ي��وغ�س�لاف�ي��ة وال �ع��راق �ي��ة وال�ل�ي�ب�ي��ة في

لم يستسلم
ميلوسوفيتش إال بضغط
روسي .المشكلة في
ليبيا هي أنه ال أحد يمكنه
الضغط على القذافي
ال أميركا مستعدة
للتورط في احتالل ثالث،
ّ
وال شعبية األوروبيين
تسمح ،وال الليبيون
متساهلون
عامل مركزي :أي من تلك الحمالت لم تنل
تفويض األمم املتحدة وال مجلس أمنها،
إال ب� �ط ��رق م �ل �ت��وي��ة .ف ��ي ك ��وس ��وف ��و كان
املهاجمة
االتكال على اجتهاد الدول الـ11
ِ
ل�ت�ف�س�ي��ر م �ض��ام�ي�ن ال� �ق ��راري ��ن الدوليني
 1199و 1160اللذين ص��درا تحت الفصل
ّ
ونصا
السابع من ميثاق األم��م املتحدة،
ع �ل��ى وق� ��ف إط �ل��اق ن� ��ار ف � ��وري وحماية
املدنيني ،إضافة إلى فرض حظر على بيع
األسلحة ليوغسالفيا .ك��ذل��ك ك��ان��ت حال
ال��وض��ع ال �ع��راق��ي وال �ق �ص��ة ال�ش�ه�ي��رة عن
اح�ت�لال��ه وغ ��زوه م��ن دون ع��ودة «ائتالف
الراغبني» إلى مجلس األمن ،الذي عاد في
ما بعد الستصدار ق��رار يعطي الشرعية
لالحتالل .أما اليوم ،فقام السند القانوني

ّ
ع �ل��ى ت�ف�س�ي��ر ال� �ق ��رار  1973ال� ��ذي تحدث
ع��ن ات�خ��اذ اإلج� ��راءات املطلوبة للسماح
ّ
بتطبيق حظر جوي على السماء الليبية
لحماية املدنيني من بطش القذافي.
ّ
ّ
ّ
املحصلة ،ال بد من أن تحدد التطورات
في
امل� �ي ��دان� �ي ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف� ��ي ل �ي �ب �ي��ا مسار
ت �ط ��ورات ال�ح�م�ل��ة األج �ن �ب �ي��ة العسكرية،
ّ
وم �ص �ي��ر «ف �ج ��ر األودي� � �س � ��ا» .أي إطالة
للحرب تجعلها استنزافية ،مثلما يرغب
ف �ي �ه��ا ال� �ق ��ذاف ��ي ،ل ��ن ت �ك ��ون ف ��ي مصلحة
الغرب والعالم عمومًا ،ملا سيكون لها من
تداعيات كارثية على أسعار النفط وفتح
املجال لتصدير أو استيراد فرق إسالمية
لتساعد على محاربة «الصليبيني» .وأي
إنجازات حربية يحققها الثوار الليبيون،
ستكون مصدر سرور للغرب خصوصًا،
وه� � ��و ال � � ��ذي ق� � ��رر ال � ��وص � ��ول إل� � ��ى نقطة
ّ
السرة
ال�ل�اع ��ودة م��ن ن��اح �ي��ة ق �ط��ع ح �ب��ل
بنظام آل القذافي.
ف��ي ي��وغ�س�لاف�ي��ا ،ل��م ت�ن�ت� ِ�ه ال �ح��رب فعليًا
إال ب �ع��دم��ا دخ� �ل ��ت روس � �ي ��ا ع �ل��ى الخط
ب �ق��وة ،وأق�ن�ع��ت ال��رئ�ي��س اليوغوسالفي
ف��ي حينها ،س�ل��وب��ودان ميلوسوفيتش،
(سحب
باملوافقة على شروط االستسالم
ً
قواته من كوسوفو) ،وهو ما حصل فعال
في  11حزيران ،وسمح للقوات األطلسية
 KFORبدخول اإلقليم الذي أصبح دولة
م �س �ت �ق �ل��ة ف ��ي  17ش� �ب ��اط  .2008اليوم،
ف ��ي ال �ح��ال��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة ،ق ��د ت�ك�م��ن املشكلة
الحقيقية ،التي تنذر بإطالة الحرب ،في
ص�ع��وب��ة إي �ج��اد م �ح��اور دول ��ي للقذافي،
«الراغبني»
بعدما مالت تركيا إلى معسكر
َ
وبعدما ُرفضت
في إزاح��ة نظام العقيدَ ،
وساطة كراكاس قبل أن تولد حتى.

ّ ً
ّ
والجماهيرية :املصلحة أوال
الصني
بدت الصني وروسيا ،خالل
مناقشات فرض حظر جوي
فوق ليبيا في مجلس األمن
الدولي ،الدولتني الوحيدتني
املعارضتني لخطوة كهذه،
لكن هذا االعتراض وجدت له
الدولتان مخرجًا باالمتناع عن
الجلسة األخيرة
التصويت في
ّ
ملجلس األمن التي أقرت الحظر
معمر عطوي
رغ��م أن النظام الليبي ق��د جنح منذ غزو
ال �ع��راق ن�ح��و ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة الرأسمالية
ال�ت��ي ك��ان يعاديها ف��ي ال�س��اب��ق ويصفها
ب ��أب � �ش ��ع ال� � �ن� � �ع � ��وت ،إال أن ع �ل�اق � �ت ��ه مع
ال � �ص �ي�ن ،ال � ��دول � ��ة ال �ش �ي��وع �ي��ة اآلسيوية
ذات ال �ق ��وة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ف��ائ �ق��ة ،بقيت
ف��ي ت �ط��ور مستمر ع�ل��ى م��دى ع �ق��ود ،إلى
درج ��ة أن األخ �ي��رة ظ�ل��ت وف� ّ�ي��ة لعالقاتها
بالجماهيرية حتى آخ��ر لحظة ،ممتنعة
عن التصويت على قرار فرض حظر جوي
ف ��وق أراض �ي �ه��ا ف��ي ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األمن
األخيرة ليل الخميس الجمعة.
ال��واض��ح أن ل�ه��ذا ال�ق��رار الصيني دوافعه
التي تكمن بالدرجة األولى في االقتصاد،
إذ أظ �ه��رت األزم � ��ة األخ �ي ��رة ف��ي ل�ي�ب�ي��ا أن
ال�ج�م��اه�ي��ري��ة تحتضن م��ا ي��رب��و ع�ل��ى 36
أل� ��ف ع ��ام ��ل ص �ي �ن��ي ،ف �ي �م��ا ت �ش �ي��ر بعض

ال �ت �ق ��دي ��رات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،إل� ��ى أن حجم
املشاريع التي تنفذها الشركات الصينية
ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ب �ن �ي��ة التحتية
واإلسكان والسكك الحديدية ،تجاوزت الـ
 20مليار دوالر.
ل �ك��ن م �س �ت��وى ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن لم
يقتصر على العمالة ،فللموقف الصيني
ف ��ي م �ج �ل��س األم � ��ن اع� �ت� �ب ��ارات مصلحية
ب ��ال ��درج ��ة األول� � � ��ى ،ق��ائ �م��ة ع �ل��ى عالقات
دبلوماسية بدأت منذ عام  .1978لقد نشأت
ً
ف �ع�ل�ا ع�ل�اق ��ات م�ت�ي�ن��ة ب�ي�ن الجماهيرية،
ّ
ال �ت��ي ك��ان��ت ت��دع��ي ال ��وق ��وف ف��ي معسكر
االشتراكية ض��د اإلمبريالية أي��ام الحرب
ال � �ب ��اردة ،وأك �ب��ر دول� ��ة ش�ي��وع�ي��ة مساحة
وسكانًا في العالم .عالقات لم تقتصر على
الجانب الدبلوماسي ،بل تناولت التعاون
بني البلدين في حقول مختلفة كانت في
تطور مستمر.
على املستوى السياسي ،كانت بكني تقف
الى جانب طرابلس في مواقفها التصعيدية
ض��د ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وإش�ك��ال�ي��ات�ه��ا مع
ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة .وك��ان��ت ت�ث�ن��ي عليها في
اع�ت�م��اده��ا ن�م�ط��ًا دي�ك�ت��ات��وري��ًا م��ن الحكم
ي�ش�ب��ه م��ا ت�ع�ت�م��ده ال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة في
ال� �ص�ي�ن .ل��ذل��ك آزر ك ��ل م�ن�ه�م��ا اآلخ � ��ر في
ال�ش��ؤون الدولية وتشاركا املوقف نفسه،
وال س�ي�م��ا ل�ج�ه��ة وض ��ع ح �ق��وق اإلنسان
ف��ي بعض مقاطعات ال�ص�ين االنفصالية
كالتيبت ،ال� ّ�ى ج��ان��ب قضية ت��اي��وان التي
تعد أحد ملفات خالف بكني مع الغرب.
وحافظت الصني وليبيا على االتصاالت
ب �ي �ن �ه �م��ا ،رغ � ��م ن� �ظ ��ر ب� �ع ��ض املسؤولني
الصينيني ب��ارت�ي��اب ال��ى ان�ف�ت��اح القذافي

غ �ي��ر امل � �ح ��دود ع �ل��ى واش� �ن� �ط ��ن ،واستمر
التنسيق في القضايا الدولية واإلقليمية
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن .وتجلى اه�ت�م��ام ليبيا أكثر
بمكانة ال�ص�ين ودوره ��ا ع�ض�وًا دائ�م��ًا في
مجلس األم��ن لألمم املتحدة ،وخصوصًا
حني كانت األول��ى عضوًا في لجنة حقوق
اإلن�س��ان لألمم املتحدة ف��ي الفترة م��ا بني
 1992و ،1994لذلك أيدت طرابلس الصني
في مؤتمرات حقوق اإلنسان.
ولم تقف تلك الزيارة ،التي قام بها سيف
اإلسالم معمر القذافي الى تايوان في عام
 ،2006حجر ع�ث��رة أّم��ام تعزيز العالقات،
ف��ال�ن�ف��ط ال�ل�ي�ب��ي ي�م��ث��ل م ��ادة دس�م��ة تفتح
ش �ه �ي ��ة ال � �ش� ��رك� ��ات ال� �ص� �ي� �ن� �ي ��ة ،ورخص
األي ��دي ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ال�ص�ين يشجع ليبيا
على تشغيل العمالة الصينية لديها في
مجاالت عديدة.
وح�ي�ن ج�ن�ح��ت ال�ج�م��اه�ي��ري��ة ن�ح��و السلم
م ��ع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وال � � ��دول الغربية
سنة  2003أرادت دف��ع ف��ات��ورة لواشنطن
في آسيا ،فزار سيف اإلسالم تايوان .هذه
الزيارة ،التي وصفتها تايوان بالتاريخية،
كانت مثار مناقشات حادة بني املسؤولني
ال �ص �ي �ن �ي�ي�ن وال� �ل� �ي� �ب� �ي�ي�ن ،إذ ن� � ��دد وزير
الخارجية الصيني ،لي تشاوشينغ ،خالل
ل �ق��اء م��ع رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال �ل �ي �ب��ي ،شكري
غانم ،في طرابلس ،بالزيارة ،معتبرًا أنها
إهانة لبكني.
وق��ال مصدر رسمي ليبي لوكالة «فرنس
ب� � ��رس» آن � � � ��ذاك ،إن ال� �ل� �ق ��اء ش �ه��د مشادة
كالمية حادة بني الرجلني ،إذ احتج الوزير
الصيني على زيارة سيف اإلسالم القذافي
ل�ت��اي��وان ،وعلى ال��دع��وة التي وجهها الى

تجاوز حجم عقود
البنية األساسية التي
تنفذها الشركات الصينية
في ليبيا  21مليار دوالر

ال��رئ �ي��س ال �ت ��اي ��وان ��ي ش�ي�ن ش� ��وي ـ بيان
لزيارة ليبيا .احتجاج تجد طرابلس دائمًا
ّ
ردها عليه على طريقتها امللتوية ،إذ أجاب
غ��ان��م امل �س ��ؤول ال�ص�ي�ن��ي «ع �ن��دم��ا أقامت
الصني ع�لاق��ات دبلوماسية م��ع إسرائيل
لم تستشرنا ،فلماذا هذا االحتجاج؟».
ع �ل��ى امل �س �ت��وى االق� �ت� �ص ��ادي ،أي �ض��ًا كان
االقتصادية
ع��ام  1978ع��ام ب��دء العالقات
ّ
والتجارية بني الصني وليبيا ،حيث وقع
ال�ب�ل��دان أول ات �ف��اق ت �ج��اري ،وال ��ذي تعزز
أك �ث ��ر ف ��ي ت �ش��ري��ن األول  .1982ف ��ي ذلك
العام أيضًا ،جرى توقيع اتفاق لتأسيس
ل �ج �ن��ة «س� �ي� �ن ��و ـ ل �ي �ب �ي ��ا» ل� �ل� �ت� �ع ��اون في
الشؤون االقتصادية والتجارية والعلمية
والتكنولوجية ،وبرنامج التعاون املشترك
الصيني الليبي.
وب ��دأت ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري تؤتي
ث � �م� ��اره� ��ا ف � ��ي ع � � ��ام  ،1981ح �ي��ن دخلت
الشركات الصينية بنجاح ال��ى ليبيا من
أجل تنفيذ عقود عمل وتسويق في مجال
البناء ومشاريع البنى التحتية.
واس �ت �م ��رت ه� ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات ف ��ي العالقة
ح �ت��ى ال �ع ��ام ال � �ج ��اري ،ف �ف��ي ن �ه��اي��ة العام

املاضي ( ،)2010أعلن أمني شؤون التعاون
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ال �ع��ام��ة لالتصال
ال� �خ ��ارج ��ي وال� �ت� �ع ��اون ال ��دول ��ي الليبية،
محمد سيالة ،أن حجم املبادالت التجارية
الليبية الصينية وص��ل ،إلى  7,5مليارات
دوالر ،ف�ي�م��ا ت �ج��اوز ح�ج��م ع �ق��ود البنية
األساسية التي تنفذها الشركات الصينية
في ليبيا  21مليار دوالر.
وتعدى التعاون ذلك ً الى املجال الصحي،
ف��ال �ث �ق��اف��ي ،وص � � ��وال ال � ��ى التكنولوجيا
العلمية ،وشهد البلدان تعاونًا في مجال
والتكنولوجيا
الصحة ال�ع��ام��ة وال�ث�ق��اف��ة ّ
ال �ع �ل �م �ي��ة :ف� ��ي ع � ��ام  1982وق � �ع� ��ت بكني
وطرابلس اتفاقًا يلحظ إرسال فرق طبية
م��ن الصني ال��ى ليبيا م��ن ع��ام ّ 1983حتى
ع��ام  .1994وف��ي ع��ام  ،1985وق ��ع البلدان
اتفاقًا للتعاون الثقافي ،بينما جرى توقيع
مذكرة للتعاون العلمي التكنولوجي في
ع ��ام  .1990وت� �ط ��ورت ال �ع�ل�اق��ات ف��ي عام
 2001حني توقيع برنامج تطبيقي ثقافي
وعلمي بني عامي  2001و.2004
ه��ذا إل��ى ج��ان��ب ال �ت �ع��اون ال�ع�س�ك��ري ،فقد
ذك��رت تقارير عديدة أن طرابلس اشترت
صواريخ ومعدات عسكرية من بكني ،وأن
الترسانة العسكرية للجماهيرية اعتمدت
في جزء من عتادها على التنني اآلسيوي.
في كل األحوال ،بدا املوقف الصيني تجاه
فرض حظر جوي على ليبيا ،في جزء منه،
عرفانًا بالجميل تجاه نظام القذافي الذي
ّ
ق��دم الكثير م��ن ال�ف��رص الغنية للشركات
الصينية ،وبالتالي محاولة للحفاظ على
اس �ت �ق��رار ل�ي�ب�ي��ا ،ألن م��ن ت�ع��رف��ه ب�ك�ين قد
يكون أفضل من الذي ستتعرف عليه.

