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يرتبط مسار األزمة الليبية بأدوار بعض الفاعلني اإلقليميني
ومنها الدور املرصي من حيث كيفية تفاعل مرص مع الداخل
الليبي ،أو مع جممل حمددات املشهدين اإلقليمي والدويل
املتعلقني بليبيا ،فموقف مرص وحتركها بشأن القضايا املتعلقة
بليبيا إمجالاً  ،سواء يف الداخل املرصي ،أو يف الداخل الليبي،
أو عىل املستوى الدويل ،يعد أحد أركان االسرتاتيجية التي
تتبعها مرص يف صياغة أمنها القومي ،خاصة بام متثله ليبيا
من أمهية اسرتاتيجية ملرص سواء كدولة جوار تتشارك مرص
يف رشيط حدودي طويل معها ،أو كدولة مستقبلة ألعداد
كبرية من العاملة املرصية ،خاصة الفنية منها ،أو كتهديد أمني
يتعلق بتحول ليبيا يف ظل االنقسام السيايس إىل بؤرة مصدرة
لإلرهاب يف املنطقة ،وبالتايل ،فالتحرك املرصي يف ليبيا ليس
فقط أولوية عىل أجندة األمن القومي املرصي ،بل هو ً
أيضا
إقليميا
يسهم بشكل كبري يف جممل املشهد السيايس الليبي
ًّ
ودوليا.
ًّ
ولعل نقطة البداية يف تقييم التحرك املرصي يف ليبيا هي
جممل املصالح التي تسعى مرص للحفاظ عليها يف ليبيا،
نوعا من
حيث إن املصالح املرصية املستمرة يف ليبيا تشكل ً
قاعدة للدوافع التي حتكم التحرك املرصي يف ليبيا وتتحول
الح ًقا لسياسة خارجية تتجسد يف عدد من اإلج��راءات
والتفاعالت .واملصالح املرصية يف ليبيا ثالثة أنواع ،النوع
األول هو املصالح احلدودية/األمنية ،وهي نوعية املصالح
التي تتقاطع مبارشة مع واقع التوتر السيايس يف الداخل
الليبي ،ومع قضايا وملفات مكافحة اإلرهاب والتطرف.
والنوع الثاين من املصالح املرصية يف ليبيا هو املصالح
االقتصادية ،وهي املصالح التي تتعلق بالعالقة التجارية
بني البلدين كون ليبيا أحد الدول التي تعتمد عىل املنتجات
املرصية لتغذية سوقها املحيل يف عدد من القطاعات ،كام أن

ليبيا أحد أهم أسواق العاملة املرصية يف املنطقة ،وباإلضافة
للمصالح االقتصادية القائمة بالفعل ،هناك دائماً بعد قائم يف
العالقة املرصية الليبية يتعلق باعتامد مرص عىل ليبيا كمصدر
اسرتاتيجي للنفط ،بالرغم من أن مرص تعتمد بشكل أكرب
عىل دول اخلليج إلمدادها بام حتتاجه من النفط ،إال أن
التوترات بني مرص والسعودية يف اآلونة األخرية طرحت
ليبيا كبديل اسرتاتيجي الحتياجات مرص من النفط .ويأيت
النوع الثالث من املصالح املرصية يف ليبيا يف سياق التفاعل
اإلقليمي والدويل يف منطقة شامل أفريقيا ،وهي التفاعالت
التي حترص مرص أن تكون جز ًءا منها ملا تقدمه لثقل مرص
اإلقليمي والدويل من ناحية ،ومن ناحية أخرى حتكم عالقة
مرص بمختلف األطراف الليبية عالقة مرص بعدد من الدول
املهتمة بالشأن الليبي عىل وجه اخلصوص ،ولعل العالقات
املرصية-اإليطالية خري دليل عىل ذلك.

وانطال ًقا من هذه الشبكة املعقدة من املصالح املرصية يف
ليبيا ،تعمل مرص عيل عدد من املستويات ،املستوى األول
يتعلق بالشق األمني ،سواء ما تعلق بأمن احلدود ،أو بمراقبة
نشاط التنظيامت اإلرهابية يف ليبيا ،وهتدف مرص يف هذا الشق
هلدفني رئيسيني ،األول هو احلفاظ عىل أعىل درجة ممكنة من
التأمني فيام يتعلق بالرشيط احلدودي ،وهو ما ال يقترص فقط
عىل تأمني احلدود الغربية املرصية من الداخل املرصي فقط،
بل يمتد ً
أيضا لدرجة التأمني والتواجد العسكري يف الداخل
الليبي لدى حدوده الرشقية مع مرص .واهلدف الثاين هو العمل
عىل عدم حتول ليبيا إىل بؤرة جديدة الستقطاب اإلرهابيني
واملتطرفني يف املنطقة ،خاصة يف ظل خسارة تنظيم داعش يف
كل من العراق وسوريا ملساحات شاسعة كان يسيطر عليها
جغرافيا ،وهو ما يشري الحتامالت بإعادة متركز التنظيم يف
ًّ
بلدان أخرى هبا ما يكفي من توتر وعدم استقرار سيايس
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يسمحان للتنظيم بمامرسة سيطرة جغرافية عيل مناطق ،وهو
ما قد يتوفر يف ليبيا بسهولة إذا ما مل يتم العمل عىل مكافحته
من اآلن .ولعل هذين اهلدفني عىل وجه التحديد كانا أحد
أهم دوافع دعم مرص خلليفة حفرت وللجيش الوطني الليبي
منذ انطالق عملية الكرامة يف  ،٢٠١٤ويعد خليفة حفرت أحد
أهم األدوات التي تستخدمها مرص لرتمجة أهدافها األمنية يف
الداخل الليبي إىل واقع ملموس.
أو ًال :املستوى الداخىل

دعمت مرص خليفة حفرت منذ انطالق عملية الكرامة يف
 ،٢٠١٤حتى قبل أن تتحول ميليشيات عملية الكرامة إىل
اجليش الوطني الليبي ،وكان لذلك عدد من األسباب التي
رأت الدولة املرصية أهنا ختدم أهدافها يف ذلك الوقت.
فمن ناحية ،مل يكن املؤمتر الوطني العام مرح ًبا بالتحوالت
السياسية التي حدثت يف مرص بعد ثورة  ٣٠يونيو ،وهو ما
متوقعا من هيئة ترشيعية متتلك مجاعة اإلخوان املسلمون
كان
ً
وسائر التيارات اإلسالمية يف ليبيا األغلبية فيها ،وعندما
حدث االنقسام يف  ٢٠١٤وظهر حفرت بعملية الكرامة ،كان
هناك ما يكفي بينه وبني الدولة املرصية من معاداة للتيار
اإلسالمي واإليامن بأنه ممول من اخلارج ويسعى هلدم الدولة
الوطنية يف العامل العريب ،وهو ما شكل اخلطاب السيايس
ملرص بعد أحداث  ٣٠يونيو ،وما مثل نقطة تالقي بني مرص
وخليفة حفرت .ومن ناحية أخرى ،كانت قوات الكرامة هي
األقدر عىل توفري احلد األدنى من أمن احلدود ملرص يف الرشق
الليبي ،وهو الدور الذي يظل اجليش الوطني الليبي يلعبه
حتى اآلن ،كام أن األفكار التي طرحها خليفة حفرت واملتعلقة
بإعادة تأسيس وهيكلة اجليش الوطني الليبي وحماولة جعله
ً
ريا من القيادة
جيشا مؤسس ًيا يتسم باملهنية القت استحسا ًنا كب ً
السياسية يف مرص ،والتي تؤمن بأن غياب هيكل الدولة
يف ليبيا هو السبب الرئييس ملا متر به ليبيا من انقسام وعدم
استقرار سيايس.

ومن ناحية أخرى مل يكن خليفة حفرت ليستطيع عىل
االستمرار يف عملية الكرامة ،وما كاد ليصل للمكانة
السياسية التي حيظى هبا اآلن ،أو للسطوة العسكرية التي
يتمتع هبا يف الرشق الليبي وأجزاء من اجلنوب ،دون الدعم
املستمر من كل من مرص ودولة اإلمارات ،ولكن اجلدير
بالذكر ان كال من مرص واإلمارات قدمت هذا الدعم بام
ال خيرق ضوابط حظر التسليح املفروضة عيل اجليش الليبي
من قبل جملس االمن ،وبام يتفق مع القواعد التي ارستها
جلنة العقوبات بمجلس األمن بشأن ليبيا .وكان دعم مرص
خلليفة حفرت أحد أهم أركان التحرك املرصي يف ليبيا من

خالل العمل عىل متكني طرف لديه ما يكفي من مقومات
ليصبح حلي ًفا للمصالح املرصية يف الداخل الليبي .نفذت كل
من مرص واإلمارات رضبة جوية بعد واقعة ذبح املواطنون
املرصيون االقباط يف رست عيل يد تنظيم داعش ،وقامت
مرص برضبات جوية أخرى استهدفت متركزات لتنظيامت
إرهابية بالقرب من مدينة درنة بعد العملية اإلرهابية التي
وقعت بمدينة املنيا ،وهي الرضبات التي استطاع خليفة حفرت
ريا ،كام أن مرص تبنت دول ًيا قضية
من خالهلا ان يستفيد كث ً
رفع حظر التسليح عن اجليش الوطني الليبي ،وبالرغم من
ً
مفروضا عىل اجليش الليبي ،إال أن
أن حظر التسليح ال يزال
الدولة املرصية دائماً ما تذكر يف كل املحافل الدولية برضورة
رفع حظر التسليح عن اجليش الوطني الليبي .كام أن كلاً
من مرص واإلمارات قدمت دعماً لوجست ًيا للجيش الوطني
الليبي متثل يف تدريب كوادره وضباطه ،والعمل عىل حتسني
قدراته االستخباراتية ،واملساعدة يف إنشاء كلية عسكرية يف
طربق ،كام ال يمكن ألحد أن ينكر دور الرضبات اجلوية
املرصية األخرية عيل درنة وعىل أجزاء من اجلنوب يف متديد
نفوذ خليفة وتواجده العسكري داخل ليبيا ،وهي الرضبات
التي تالها إعالن حترير مدينة بنغازي بفرتة قليلة .وبالتايل ،ال
يمكن فصل حترك مرص يف الشق األمني اخلاص بمصاحلها
يف ليبيا عن األداة األساسية التي تعتمد مرص عليها يف هذا
الشأن ،املشري خليفة حفرت.
ثاني ًا :املستوى االقليمى

وبالتأكيد يعد البعد اإلقليمي أحد أهم أبعاد التحرك
املرصي يف ملف ليبيا ،وهناك عدد من الفاعلني يف املنطقة كان
واج ًبا عىل مرص أن تستمر يف تفاوض مستمر حول موقف
كل فاعل منهم ،وهو ما فعلته مرص بشكل مكثف بمجرد
تويل الفريق حممود حجازي ملف ليبيا بتكليف مبارش من
رئيس اجلمهورية ،وهو ما نتج عنه إنشاء "اللجنة الوطنية
املعنية بليبيا" ،والبدء يف سلسلة من اللقاءات مع الفاعلني
يف اإلقليم املعنيني بليبيا ،وكان عىل رأسهم الدول التي
جتاور ليبيا حدود ًيا ،أو دول جوار ليبيا ،اجلزائر ،وتونس،
والسودان ،وتشاد ،والنيجر .ولعل اجلدير بالذكر أنه بالرغم
من وجود هذا العدد من الدول جماورين لليبيا ،إال أن الدول
األكثر فاعلية هي مرص ،واجلزائر ،وتونس ،حيث إن هذه
الدول ليست فقط دول متتلك مصالح حيوية يف ليبيا ،بل هي
أكثر دول متتلك نفو ًذا يف الداخل الليبي من خالل التواصل
املستمر مع خمتلف األطراف التي ترعى مصالح هذه الدول،
هذا بخالف أن الثقل السيايس والعسكري (خاصة لكل من
مرص واجلزائر) جيعل من هذه الدول الثالث أحد مداخل
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املجتمع الدويل للملف الليبي بشكل عام ،فمن الصعب أن
جتد حتركات دولية خاصة بالشأن الليبي بدون تنسيق مع هذه
الدول الثالث .وبالتايل ،كان من الرضوري أن تتحرك مرص
من أجل التنسيق مع الدول الثالث.

أي متابع للشأن الليبي يدرك أن حالة االنسداد السيايس
التي تلت توقيع اتفاق الصخريات ،وأدت بعد ذلك لعدم
تفعيله حتى يومنا هذا ،كانت أحد العوامل التي أدت
لظهورها واستمرارها هي اخلالفات يف الرؤى بني مرص
واجلزائر حول تفعيل االتفاق .فمن ناحية ،كانت اجلزائر غري
راغبة يف بقاء خليفة حفرت يف املشهد ،ولذلك كانت داعمة
لفكرة تفعيل االتفاق الذي يكون فايز الرساج بموجبه هو
القائد األعىل للقوات املسلحة ،ومما ال شك فيه كان موقف
اجلزائر يف ذلك الوقت له عالقة بمصالح األطراف الليبية يف
الغرب ،والتي تعتمد اجلزائر عليهم وتتحالف معهم حلامية
مصاحلها ،والتي تتعلق يف األساس بأمن احلدود ،وبنشاط
تنظيم القاعدة يف املغرب العريب يف جنوب غرب ليبيا .ومن
ناحية أخرى ،كان ملرص عدد من التحفظات والتخوفات،
أوهلا كان إقصاء خليفة حفرت من املشهد أو غيابه عن موقع
قيادة القوات املسلحة والعمل حتت قيادة فايز الرساج ،وهو
ما يقودنا لتخوف مرص الثاين من قيادة فايز الرساج للقوات
املسلحة يف ذلك الوقت ،حيث إن القطاع العسكري الداعم
للرساج بعد توقيع االتفاق كان أغلبه من ميليشيات يغلب
عىل أعضائها االنتامء لتنظيامت إسالمية ،ومل تكن مرص
مستعدة ،والزال��ت ،لدخول عنارص إسالمية يف القوات
املسلحة الليبية .أدى هذا التعارض يف الرؤى حلالة من الركود
نظرا
السيايس متثلت يف عدم تفعيل االتفاق ،واستمر الركود ً
لغياب ما يكفي من تنسيق بني األطراف األقليمية ذات التأثري
مؤخرا بعد نشاط
املبارش عىل الداخل الليبي ،وهو ما تغري
ً
ملحوظ ملرص هبدف التنسيق بينها وبني اجلزائر وتونس بشأن
امللف الليبي.
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إقليميا فيام يتعلق بالشأن الليبي يف
ويعد التحرك املرصي
ًّ
اآلونة األخرية أحد نجاحات السياسة اخلارجية املرصية ،بل
يف واقع األمر ،يعد تعامل مرص مع امللف الليبي من أنجح
ملفات السياسة اخلارجية املرصية بشكل عام .استطاعت
مرص من خالل عدد من األدوات أن تفرض خليفة حفرت عىل
الساحة ،وتقنع كل من اجلزائر وتونس برضورة وجود خليفة
حفرت ليس فقط عىل رأس اجليش الوطني الليبي ،ولكن ً
أيضا
كفاعل يف املشهد السيايس ككل ،وأحد اخليارات املطروحة
النتخابات الرئاسة يف حال إجرائها يف املستقبل القريب،
متكنت مرص من خلق حالة من التقبل لفكرة خليفة حفرت

لدى األطراف اإلقليمية .ومل تكن القضية يف مسألة التنسيق
اإلقليمي قضية أشخاص بقدر ما كانت قضية رعاية مصالح
اسرتاتيجية ،وكون أن كل من اجلزائر وتونس وصال بالفعل
لتقبل خليفة حفرت ،فهذا يعني أن مرص استطاعت أن تقدم
تصورا شاملاً لرعاية مصالح الدول الثالث من خالل بقاء
ً
خليفة حفرت يف املشهد ،هذا إن مل يكن عىل رأسه!
وبالتوازي مع املسارات التي سبق ذكرها ،تتحرك مرص
يف ملف املصاحلة بني القبائل الليبية ،وهو يف اعتقادي ما ُيعد
أكثر امللفات تعقيدً ا فيام يتعلق باألزمة الليبية يف السنوات
الست األخرية .بالرغم من أن ليبيا جمتمع قبيل حتظى فيه
القبائل بنفوذ كبري ،وتتحدد هوية الفرد فيه بشكل ملموس
من خالل االنتامء القبيل ،إال أن حالة السيولة السياسية التي
نظرا لغياب
حدثت بعد فرباير  ،٢٠١١وحتوهلا لرصاع مسلح ً
هيكل الدولة يف ليبيا ،أدت لرتاجع نفوذ االنتامء القبيل يف
مواجهة قواعد أخرى لالنتامء واهلوية كاالنتامء األيدولوجي،
والسيايس ،واجلغرايف ،ولكن ذلك ال يعني اختفاء البعد
القبيل يف ليبيا بقدر ما يعني إع��ادة صياغة العالقة بني
"السيايس" و "القبيل" يف املجتمع الليبي .وبالتايل تعمل مرص
عىل حماولة استغالل النفوذ القبيل يف املجتمع الليبي لصناعة
توافق واستقرار سيايس ،كام تعمل عىل استخدام الوالءات
القبلية إلحداث تطورات سياسية تصب يف مصلحة مرص أو
حلفائها ،كام تستضيف مرص لقاءات دورية للقبائل الليبية يف
حماوالت لتقريب وجهات النظر .وهو ما يعني أن بالرغم من
تراجع دور القبائل يف التأثري السيايس والعسكري داخل ليبيا،
إال أهنا الزالت تتمتع بنفوذ ضخم يف عملية صناعة النخب
يف الداخل الليبي.

وبالتوازي مع مسار املصاحلة الوطنية بني القبائل الليبية،
قامت اللجنة املرصية املعنية بليبيا يف  ١٨سبتمرب ٢٠١٧
باستضافة جلنتي التواصل العسكري بليبيا ،حيث عقد
العسكريون الليبيون اجتامعا لبحث توحيد اجليش الليبي،
واتفقت اللجنتان املمثلتان لإلطار املؤسيس الرشعي يف
الدولة الليبية عيل رضورة توحيد املسار األمني واملسار
السيايس ،وانتهت لتشكيل جلان فنية ونوعية جتتمع قريبا
ملناقشة كيفية خلق جيش ليبي وطني ومهني يمثل كل فئات
الشعب .ويف هذه النقطة حتديدا تسعى مرص بقدر اإلمكان
للعمل عيل إنجاح جهود توحيد اجليش الليبي ،حيث ان
تفكك القوات املسلحة وظهور اكثر من كيان عسكري يف
الداخل الليبي يعد احد االزمات اجلوهرية املرتبطة بغياب
هيكل الدولة يف ليبيا ،وهي الرؤية التي تنطلق مرص منها يف
العمل عيل امللف الليبي ككل ،وهي إعادة بناء هيكل الدولة،
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ومن ناحية أخرى ،حتتاج ليبيا لتضافر جهود العسكريون
الليبيون يف توحيد اجليش ،حتي تصبح التفرقة ممكنة بني
ضابط اجليش وبني عضو امليليشيا ،وهي احد اهم النقاط
التي سوف يتم فيام بعد البناء عليها فيام يتعلق بمسألة مهنية
القوات املسلحة الليبية.

ولعل النقطة األبرز التي تسعى مرص للوصول هلا من
خالل هذه اللقاءات هي املصاحلة بني النخب الليبية ،سواء
كانت هذه النخب نخبا سياسية او عسكرية او قبلية ،فمرص
تعمل يف ملف املصاحلة مع كل األط��راف حيث إن هذه
املصاحلة سوف يكون هلا انعكاسات سياسية وعسكرية.
ثالث ًا :املستوى الدوىل

ومثلام تتحرك مرص عيل املستويني الداخيل واإلقليمي
فيام يتعلق بالشأن الليبي ،تتحرك مرص ً
أيضا عىل املستوى
الدويل يف حماولة لرعاية مصاحلها داخل ليبيا .واستطاعت
ضلعا ال يمكن التخيل عنه أو جتاهله
مرص أن تضع نفسها
ً
يف أي حماولة للوساطة الدولية أو حتى للتدخل العسكري يف
ليبيا ،كام متكنت مرص من اإلبقاء عىل دعم دول كاإلمارات
والسعودية حللفائها يف الداخل الليبي ،ووصلت مرص
لدرجة عالية من التنسيق بينها وبني الواليات املتحدة بشأن
ليبيا ،وهو ما جعل الواليات املتحدة تنسحب قليلاً من
املشهد الليبي وتضع ثقتها يف الرؤية املرصية ملسار التسوية
السياسية يف ليبيا .وحرصت مرص دول ًيا أن تتخد موق ًفا
رسم ًيا داعماً جلهود األمم املتحدة املتعلقة باملصاحلة واحلوار
والتسوية ،ودعمت مرص رسم ًيا اتفاق الصخريات منذ
توقيعه ،وبالرغم من أن عدد من حتركات مرص يف الداخل
الليبي مل تكن مساندة لتفعيل اتفاق الصخريات ،إال أن
مرص مل خترج (من خالل موقفها الرسمي) عن سياق توافق
املجتمع الدويل حول ليبيا متمثلاً يف االتفاق التي رعت األمم
مؤخرا
املتحدة جلسات حواره .كام أن مرص استطاعت
ً
أن تستخدم ثقلها يف املشهد الليبي لكي تعيد العالقات
الديبلوماسية مع إيطاليا مرة أخرى بعد أن كانت هناك حالة
من االنسداد يف العالقات املرصية اإليطالية منذ حادثة مقتل
طالب الدكتوراه اإليطايل جوليو رجييني .وحتاول مرص عيل
املستوى الدويل أن ترسل ثالث رسائل رئيسية فيام يتعلق
بالشأن الليبي ،األوىل هي أن املؤسسات الرسمية هي فقط
التي حتظى بالرشعية داخل ليبيا ،وبالتايل فاجليش الوطني
الليبي هو اجلهة العسكرية الرشعية التي متثل الدولة الليبية،
والثانية هي أن ليبيا باتت متثل بؤرة لرعاية اإلرهاب ،وهو
ما يشكل هتديدً ا للعامل ككل وليس فقط ملنطقة شامل أفريقيا،
وبالتايل من الرضوري رفع حظر التسليح عن اجليش الوطني

نظرا لكونه اجلهة الرشعية التي متثل القوة العسكرية يف
الليبي ً
ليبيا ،والثالثة هي رضورة اللجوء للتسوية السياسية يف ليبيا
واستبعاد التوجهات التي تنادي بالتدخل العسكري يف ليبيا،
وهو ما قد يغري من موازين القوى يف ليبيا التي باتت يف صالح
مرص يف اللحظة الراهنة .ولكن إمجالاً  ،التحرك املرصي بشأن
ليبيا عىل املستوى الدويل قادر حتى اآلن عىل خدمة املصالح
واألهداف املرصية يف امللف الليبي.

ولعل األداة األخ�يرة التي من املمكن اعتبارها أحد
األدوات الفاعلة يف سياق التحرك املرصي املعني بليبيا هي
األعداد الكبرية من الليبيني املقيمني يف مرص ،وتعد اجلالية
الليبية يف مرص أحد أدوات القوة الناعمة التي تلجأ هلا مرص
فنظرا لقرب املسافة بني مرص
للتعامل مع مصاحلها يف ليبياً .
وليبيا ،ووجود العديد من صالت القرابة بني عدد من القبائل
الليبية وقبائل مرسى مطروح ،ولوجود عدد من االستثامرات
ريا
الليبية يف االقتصاد املرصي ،تستضيف مرص عد ًدا كب ً
من الليبيني منذ  ،٢٠١١ويقدر عدد اجلالية الليبية يف مرص
باآلالف ،حيث إنه ال يوجد رقم رسمي معلن ،كام أن الفرتة
من  ٢٠١١إىل  ٢٠١٣شهدت دخول عدد من الليبيني بشكل
غري رسمي من خالل عبور احلدود ،وهو ما يعني أن اجلالية
الليبية يف مرص أكرب بكثري من العدد الذي تم تقديره من قبل
بعض التقارير الصحفية .وحترص مرص عىل االستجابة
لعدد من طلبات اجلالية الليبية التي تتعلق بأشياء كإجراءات
الدخول إىل مرص ،أو إنشاء أفرع جديدة ملدرسة اجلالية الليبية
عىل غرار عدد من مدارس اجلاليات األجنبية يف مرص ،أو
عدم مطالبة الليبيني بتأشرية دخول يف حالة الدخول للعالج،
كام قامت مرص بتعديل االعامر املتعلقة بالليبيني الذين حيق
هلم الدخول بدون تأشرية ،فقللت من احلد االدين لألعامر
ورفعت من حده االقىص بحيث يشمل االعفاء من التأشرية
قطاع اكرب من الشعب الليبي ،كام قامت مرص بتقديم عدد من
التسهيالت اخلاصة بجامرك السيارات التي يدخل هبا الليبيون
إيل مرص وضوابط بقاء هذه السيارات داخل مرص .واجلدير
بالذكر ان هناك جلنة مشكلة بوزارة اخلارجية معنية بتسهيل
أوضاع اجلالية الليبية بمرص وتنعكس تلبية هذه املطالب عىل
نظرا للتواصل بني اجلالية
عدد من املواقف يف الداخل الليبيً ،
الليبية يف القاهرة وذوهيم داخل ليبيا.
يف النهاية ،يظل امللف الليبي من أكثر امللفات التي تستحوذ
عىل أولويات السياسة اخلارجية للدولة املرصية ،ومن أكثر
امللفات التي متكنت فيها مرص من ترمجة مصاحلها وأهدافها
إىل واقع سيايس ملموس ،ومن أكثر امللفات التي استخدمت
ريا من األدوات يف حتركها بشأنه ،ومن أكثر
فيها مرص عد ًدا كب ً
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امللفات التي شهدت تدخالت مبارشة من القيادة السياسية يف
مرص بعيدً ا عن اهليكل املؤسيس والبريوقراطي للدولة ،وبالتايل،
التحرك املرصي يف ليبيا جزء حيوي وحموري من اسرتاتيجية
األمن القومي املرصي ،ومن رؤية مرص ملستقبل األوضاع
يف مناطق الرصاع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وتشري
كل معطيات اللحظة الراهنة بشأن الوضع يف ليبيا أن التحرك
ريا من
املرصي بات قري ًبا من اإلتيان بثامره ،واقرتبت ليبيا كث ً
مرحلة فتح التفاوض حول اتفاق الصخريات ،ولكن هذه
املرة جتلس األطراف عىل مائدة التفاوض يف ظل موازين قوى
ريا عن جلسات عام  ٢٠١٤و ،٢٠١٥موازين قوى
ختتلف كث ً
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حللفاء مرص فيها نصيب األسد .ولكن يف النهاية ،وبالرغم من
التأييد الواضح والعلني خلليفة حفرت من قبل مرص ،تضع مرص
هذا التأييد عىل أرضية تأييد مؤسسات الدولة الرشعية وليس
تأييد لشخص خليفة حفرت ،كام أهنا حتى وإن كان موقفها داعماً
خلليفة حفرت دون غريه يف سياق الرصاع السيايس يف ليبيا،
إال أهنا تتواصل مع كل األطراف بالتساوي حتي تتمكن من
التحرك عىل مستويات متعددة يف الشأن الليبي .ولعل جممل
التحرك املرصي يف ليبيا يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كان هناك
رؤية مفصلة لدى الدولة املرصية لرعاية مصاحلها يف ليبيا يف
مرحلة ما بعد التسوية السياسية.

