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زيارة مفاجئة
جــاءت زيــارة برينــز إىل ليبيــا بشــكل مفاجــئ، إذ مل يتــم اإلعالن 
ــز خــرة واســعة يف امللــف الليبــي،  عنهــا رســمياً. وميتلــك برين
فقــد كان أول مســؤول أمريــي يقــوم بزيــارة إىل طرابلــس 
ــا  ــا عمــدت واشــنطن إىل إصــالح عالقاته يف عــام 2004، بعدم
بنظــام القــذايف، كــا زارهــا يف عــام 2014، عندمــا كان يشــغل 
منصــب وكيــل وزارة الخارجيــة لشــؤون الــرق األوســط. ويف 
هــذا الســياق، ميكــن عــرض أبعــاد هــذه الزيــارة عــى النحــو 

التــايل:

1- لقــاءات مكثفــة: عقــد برينــز لقــاءات مكثفــة خــالل زيارتــه 
ــد  ــاك بقائ ــع هن ــث اجتم ــازي، حي ــن بنغ ــا م ــا، بدأه إىل ليبي
الجيــش الوطنــي الليبــي، خليفــة حفــر، قبــل أن يتجــه برينــز 
ــس، لعقــد مشــاورات مــع رئيــس حكومــة الوحــدة  إىل طرابل
الوطنيــة املنتهيــة واليتــه، عبــد الحميــد الدبيبــة، بحضــور 
وزيــرة خارجيتــه، نجــالء املنقــوش، ورئيــس جهاز االســتخبارات، 

حســن العائــب.

واتســمت زيــارة ويليــام برينــز إىل ليبيــا بحالــة مــن الرسيــة 
والتكتــم امللحــوظ، إذ إن املتحــدث الرســمي لــوزارة الخارجيــة 
األمريكيــة رفــض التعليــق عــى هــذه الزيــارة، وهــو مــا زاد من 

الجــدل حــول أهدافهــا ودوافعهــا.

ــس  ــز إىل طرابل ــارة برين ــت زي ــار توقي ــت: أث ــت ملف 2- توقي
تســاؤالت عــدة، حيــث تــأيت هــذه الزيــارة بعــد أســابيع قليلــة 
ــي  ــتخبارات الليب ــط االس ــة لضاب ــة الدبيب ــليم حكوم ــن تس م
ــة املرميــي، إىل واشــنطن، تحــت  ــو عجيل الســابق، مســعود أب
ذريعــة تــورط األخــري يف تفجــري لوكــريب يف عــام 1988. وأملحــت 
ــدى أنصــار  ــدة ل ــرات إىل وجــود تخوفــات متزاي بعــض التقدي
ــة إىل  ــدة الوطني ــة الوح ــد حكوم ــن أن تعم ــذايف م ــام الق نظ
ــاز االســتخبارات  ــة مــع رئيــس جه ــو عجيل تكــرار ســيناريو أب
الليبــي الســابق وصهــر القــذايف، عبــد اللــه الســنويس، وتقــوم 

بتســليمه إىل واشــنطن.

مــن ناحيــة أخــرى، تــأيت زيــارة برينــز يف ظــل الحديــث عــن 
خريطــة طريــق جديــدة مرتقبــة، والتــي ميكــن أن تعيــد تأطــري 
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قــام مديــر وكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة، ويليــام بيرنــز، بزيــارة مفاجئــة إلــى ليبيــا، فــي 12 ينايــر 
2023، التقــى خاللهــا قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي، خليفــة حفتــر، ورئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
المنتهيــة واليتــه، عبــد الحميــد الدبيبــة، وهــي الزيــارة األولــى لمســؤول أمنــي أمريكــي رفيــع منــذ 2012.

ــر 2023، أبوظبــي:  ــا, العــدد 1739، 24 يناي ــة إلــى ليبي ــة المفاجئ ــة األمريكي ــارة رئيــس االســتخبارات المركزي ــع موســكو: أســباب زي تتب
ــاث والدراســات المتقدمــة. المســتقبل لألبح
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ــياقات  ــن س ــك ع ــالد، ناهي ــي يف الب ــيايس واألمن ــهد الس املش
الحــرب الروســية – األوكرانيــة املشــتعلة، والتــي شــهدت 
خــالل األيــام األخــرية انتصــارات ميدانيــة الفتــة ملوســكو أثــارت 
تخوفــات الغــرب، الســيا أن رشكــة فاجــر لعبــت دوراً حاســاً 

يف هــذه االنتصــارات.

دوافع متعددة
تباينــت التقديــرات بشــأن دوافــع زيــارة برينــز إىل ليبيــا، وميكن 

اإلشــارة إىل أبــرز هــذه التقديــرات يف التايل:

ــارة  ــرات عــدة أن زي 1- تتبــع مجموعــة فاغــر: أشــارت تقدي
برينــز إىل طرابلــس تســتهدف تتبــع عنــارص مجموعــة فاجــر 
الروســية يف ليبيــا، خاصــًة يف ظــل تنامــي دور هــذه املجموعــة 
يف تعزيــز النفــوذ الــرويس يف مناطــق النفوذ الخارجية ملوســكو، 

مبــا يف ذلــك ليبيــا. 

ويف هــذا الســياق، كان مجلــس األمــن قــد ناقــش األســبوع 
ــا، حيــث  ــة يف الســاحل وغــرب أفريقي املــايض األوضــاع األمني
ــة حــادة  ــة وأوروبي تضمنــت هــذه الجلســة اتهامــات أمريكي
لركــة فاجــر الروســية ودورهــا يف أفريقيــا، كــا تــدرس 
ــة،  ــة أجنبي ــة إرهابي ــف فاجــر كمنظم ــاً تصني واشــنطن حالي
فيــا أشــار املتحــدث باســم مجلــس األمــن القومــي األمريــي، 
ــى  ــن ع ــت الراه ــل يف الوق ــالده تعم ــرييب، إىل أن ب ــون ك ج
ــر  ــول فاغ ــة دون حص ــوات للحيلول ــن الخط ــد م ــاذ مزي اتخ

ــة. ــا األمريكي عــى التكنولوجي

وهنــاك تخوفــات مــن تحــّول ليبيــا إىل بــؤرة رصاع جديــدة 
بــن روســيا والغــرب، ال ســيا يف ظــل قلــق واشــنطن الحــايل 
ــط يف  ــة ضغ ــا كورق ــا يف ليبي ــكو لوجوده ــف موس ــن توظي م

األزمــة األوكرانيــة.

2- توحيــد املؤسســة العســكرية الليبيــة: ذهبــت بعــض 
ــتهدف  ــا تس ــز إىل ليبي ــارة برين ــارة إىل أن زي ــرات لإلش التقدي
ــالد، الســيا  ــد املؤسســة العســكرية يف الب بحــث ملــف توحي
ــركة “5+5”  ــكرية املش ــة العس ــات اللجن ــودة اجتاع ــع ع م
ــهر،  ــة أش ــو مثاني ــا لنح ــف اجتاعاته ــد توق ــرى بع ــرة أخ م
ــة رست، يف 15  ــا يف مدين ــة اجتاعاته ــتأنفت اللجن ــث اس حي
ــي.  ــه باتي ــد الل ــي، عب ــوث األمم ــور املبع ــر 2023، بحض يناي

ومــن املتوقــع أن يتــم الركيــز خــالل الفــرة املقبلــة عــى 
حــل امليليشــيات املســلحة وخــروج املرتزقــة األجانــب. وتجــدر 
ــي عقــدوا  ــي الليب ــن عــن الجيــش الوطن اإلشــارة إىل أن ممثل
عــدة لقــاءات مؤخــراً مــع ممثــي بعــض املجموعــات املســلحة 

ــا حمــل مــؤرشات مهمــة  ــة، وهــو م التابعــة لحكومــة الدبيب
بشــأن احتاليــة تحقيــق اخــراق يف هــذا امللــف.

3- تخوفــات أمريكيــة عــى إمــدادات الطاقــة: أفــادت تقاريــر 
أن هنــاك تخوفــات أمريكيــة متزايــدة مــن تأثــري االضطرابــات 
الداخليــة يف ليبيــا عــى سالســل إمــدادات الطاقــة، يف ظــل أزمة 
الطاقــة العامليــة. ويف هــذا اإلطــار، رجحــت هذه التقديــرات أن 
تكــون مباحثــات برينــز مــع حفــر حملــت تحذيــرات أمريكيــة 
ــات  ــوء الخالف ــة، يف ض ــئ النفطي ــار املوان ــتئناف حص ــن اس م
ــة  ــذر بإمكاني ــا ين ــو م ــة، وه ــد الطاق ــع عوائ ــة بتوزي املتعلق
ــري  ــم التأث ــة، ومــن ث ــة الليبي ــئ النفطي عــودة الحصــار للموان

عــى سالســل إمــدادات الطاقــة العامليــة.

4- تعزيــز رشعيــة حكومــة الدبيبة: اعتــرت تقديــرات أن زيارة 
برينــز إىل ليبيــا واجتاعــه بالدبيبــة، تعكــس رســائل ضمنية من 
قبــل واشــنطن مفادهــا اســتمرار اعرافهــا برعيتــه، ومتســكها 
باســتمراريته يف املشــهد، عــى األقــل يف املــدى املنظــور، وذلــك 
رداً عــى مســاعي بعــض األطــراف الليبيــة الدفــع نحــو تشــكيل 

حكومــة ليبيــة جديدة.

ــارت إىل أن  ــي أش ــر الت ــرح التقاري ــذا الط ــم ه ــا يدع ورمب
ــى أن  ــة ع ــه بالدبيب ــالل اجتاع ــد خ ــد أك ــز ق ــام برين ويلي
واشــنطن تعتــر حكومــة الوحــدة الوطنيــة رشيــكاً موثوقــاً لهــا 
يف ليبيــا، كــا تــم بحــث فكــرة اســتئناف الســفارة األمريكيــة 

ــس. نشــاطها مــن العاصمــة طرابل

انعكاسات محتملة
ــارة  ــا الزي ــا تفرزه ــي رمب ــات الت ــن االنعكاس ــة م ــاك جمل هن
ــا، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو  ــز إىل ليبي ــة لبرين املفاجئ

ــايل: الت

1- تعزيــز االنخــراط األمريــي: رفضــت الخارجيــة األمريكيــة 
ــت إىل أن  ــا أملح ــا، لكنه ــز إىل ليبي ــارة برين ــى زي ــق ع التعلي
واشــنطن تســتهدف حاليــاً تعزيــز انخراطهــا يف امللــف الليبــي، 
والتعــاون مــع الــركاء اإلقليميــن للتحضــري لالنتخابــات املقبلة 

هنــاك.

ــركات  ــع تح ــوازي م ــي بالت ــراط األمري ــذا االنخ ــأيت ه وي
إقليميــة ملفتــة، لعــل أبرزهــا اجتاعــات القاهــرة بــن أطــراف 
األزمــة الليبيــة، يف محاولــة للتوصــل إىل توافقــات جديــدة، ال 
ســيا يف ظــل التفاهــات الراهنــة بــن مــر وتركيــا، ومحاولــة 
توظيــف هــذه التفاهــات يف تســوية األزمــة الليبيــة. ويضــاف 
ــام  ــث ق ــرية، حي ــة األخ ــة – اإليطالي ــاورات الركي ــك املش لذل



العدد 1739 3|24 يناير 2023

أسباب زيارة رئيس االستخبارات المركزية األمريكية المفاجئة إلى ليبيا

ــا،  ــارة إىل تركي ــاين، بزي ــو تاي ــة اإليطــايل، أنطوني ــر الخارجي وزي
يف 13 ينايــر 2023، وبحــث مــع نظــريه الــريك، مولــود جاويــش 
أوغلــو، امللــف الليبــي ومســاراته املحتملــة. ولــوح تايــاين بــأن 
بــالده تدعــم التفاهــات الراهنــة بــن القاهــرة وأنقــرة والتــي 

ميكــن أن تدفــع نحــو تســوية لألزمــة الليبيــة.

2- صفقــة إقليميــة محتملــة: يتوقــع أن يشــهد امللــف الليبــي 
خــالل الفــرة املقبلــة تحــوالت كبــرية، يف ظــل التوافقــات 
األخــرية بــن رئيــي مجلــي النــواب والدولــة الليبيــن يف 
القاهــرة، واالجتــاع املرتقــب بينهــا برعايــة أمميــة يف إحــدى 
املــدن الليبيــة، والــذي يرجــح أن يشــهد اإلعــالن عــن مالمــح 
خريطــة الطريــق الجديــدة والوثيقة الدســتورية التي ســتحكم 
االنتخابــات املقبلــة. ويف هذا الســياق، اســتضافت مــر، يف 14 
ــدة مــن املشــاورات، ضمــت حفــر،  ــة جدي ــر 2023، جول يناي
ــايس،  ــس الرئ ــس املجل ــح، ورئي ــة صال ــان، عقيل ــس الرمل ورئي

محمــد املنفــي.

ــز دور  ــة تعزي ويف هــذا الســياق، قــد تشــهد الفــرة املقبل
املجلــس الرئــايس الليبــي يف الرتيبــات الجديــدة التــي يجــري 
ــذي  ــاليث ال ــاء الث ــع اللق ــق م ــا يتس ــو م ــا، وه ــري له التحض
اســتضافته القاهــرة مؤخــراً، بحضــور حفــر وصالــح واملنفــي، 
وهــو مــا يــؤرش عــى عقــد اجتــاع للمجالــس الثالثــة، النــواب 
والدولــة والرئــايس، برعايــة أمميــة، لإلعــالن عــن خريطــة 
طريــق جديــدة، ويبــدو أن قــوى دوليــة وأمميــة عمــدت إىل 
ضــان وجــود املجلــس الرئــايس يف الرتيبــات الجديدة ليشــكل 

ــوازن. طــرف الت

يف املقابــل، هنــاك تقديــرات أخــرى اعتــرت أن زيــارة برينــز 

ــاً  ــس دع ــا تعك ــة رمب ــر والدبيب ــع حف ــه م ــا ولقاءات إىل ليبي
ضمنيــاً مــن قبــل واشــنطن للمســاعي الجاريــة لعقــد صفقــة 
مشــركة بــن الرجلــن رمبــا تــؤول إىل حلحلــة األزمــة، وضــان 
بقــاء الدبيبــة يف املشــهد، رشيطــة أن يتــوازى ذلــك مــع دعــم 
ــية  ــات الرئاس ــراء االنتخاب ــري إلج ــتوري والتحض ــار الدس املس
والرملانيــة خــالل فــرة زمنيــة محــددة، رمبــا ال تتجــاوز نهايــة 

العــام الجــاري.

3- احتامليــة تشــكيل قــوة مشــركة: رجحــت تقديــرات 
ــكرية  ــوة عس ــكيل ق ــا إىل تش ــز إىل ليبي ــارة برين ــي زي أن تف
مشــركة مــن قبــل الجيــش الوطنــي الليبــي والقــوات التابعــة 
للدبيبــة، لتأمــن املنشــآت النفطية، ورمبــا تدعم هــذه الفرضية 
التقاريــر التــي أشــارت إىل أن برينــز عمــد إىل توجيــه طلــب إىل 
حفــر بــرورة التعــاون مــع حكومــة الدبيبــة، ال ســيا فيــا 
يتعلــق بتأمــن حقــول النفــط يف رشق وجنــوب البــالد، بالتزامن 
مــع اســتئناف اجتاعــات اللجنــة العســكرية املشــركة “5+5”، 
ــذه  ــدة إىل أن ه ــري املؤك ــرات غ ــض التقدي ــارت بع ــث أش حي
ــوة عســكرية  االجتاعــات شــهدت بحــث مقــرح تشــكيل ق

مشــركة، يفــرض أن تكــون تابعــة للمجلــس الرئــايس.

ــز  ــعى لتعزي ــدة تس ــات املتح ــدو أن الوالي ــام، يب ويف الخت
ــط  ــة، وترتب ــرة املقبل ــالل الف ــي خ ــف الليب ــا يف املل حضوره
التحــركات األمريكيــة يف ليبيــا مبحددين رئيســين، األول، يتعلق 
ــط  ــا يرتب ــرويس، في ــوذ ال ــم النف ــنطن لتحجي ــاعي واش مبس
ــات  ــاين بحــرص واشــنطن عــى املشــاركة يف الرتيب املحــدد الث
الجديــدة التــي يجــري التحضــري لهــا للملــف الليبــي، وصياغــة 

ــا بالدرجــة األوىل. ــة تضمــن مصالحه توافقــات داخلي
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