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ال ـس ـي ــاس ــة اخل ــارجـ ـي ــة املـ ـص ــري ــة جت ـ ــاه الـ ـصـ ــراعـ ــات ال ـعــرب ـيــة
مصطفى كمال
باحث مساعد بمركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية

تعد مرص من الفاعلني األساسيني يف منطقة الرشق
األوسط بام متتلكه من أبعاد متكنها من لعب هذا الدور عىل
املستويني اإلقليمي والدويل ،حيث متتلك القوة واملكانة
واملوقع اجلغرايف والدور التارخيي للعب دور رئييس يف هذه
املنطقة خاصة جتاه أزمات وإشكاليات الرصاعات داخل
الدول العربية السيام األزمة السورية واليمنية والليبية،
ورغم هذه املكانة إال أن ثمة تغريات كبرية بسبب ما أطلق
عليه ثورات الربيع العريب التي بدأت يف هناية  2010بتونس
وانتقلت إىل مرص وسوريا وليبيا واليمن ،والتي فرضت
ً
أطرا
شكل جديدً ا للسياسة اخلارجية املرصية ورسمت هلا ً
خاصة تتناسب مع املتغريات اجلديدة والطارئة التي فرضت
حتد ًّيا عىل السياسة اخلارجية املرصية من خالل املحافظة عىل
دورها كفاعل مهم يف هذه املنطقة.
إن أبعاد األزمات التي رضبت دول املنطقة العربية باتت
خطرا عىل املنطقة ككل فاألزمة يف سوريا وإطالة أمد
تشكل
ً
الرصاع هناك الذي بدا منذ  2011بات هو العائق األكرب
واألهم للسياسة اخلارجية املرصية ،وذلك بسبب التعقيدات
التي مرت هبا األزمة واستمرت بدون حلول واقعية ملموسة
فضال عن زيادة حدة الرصاع هناك مع زيادة وجود أطراف
خارجية ودولية تسهم يف تأجج الرصاع األمر الذي يدفع
تكلفته الشعب السوري ،هذا باإلضافة إىل األزمات األخرى
يف كل من اليمن وليبيا ،فإن كال األزمتني تؤثران بالرضورة
عىل دول الرشق األوسط خاصة مرص ويفرضان عليها
ريا إلجياد احللول املناسبة ،األمر الذي يفرض عىل
ً
دورا كب ً
مرص توسيع الدور الذي تلعبه مؤسستها اخلاصة بالسياسة
اخلارجية لكي تتناسب مع حجم هذه التحديات واألزمات

والعوائق الكبرية التي تواجه املنطقة حال استمرار األزمات
بدون حلول تناسب مجيع األطراف.

ً
أول :حمددات السياسة اخلارجية املرصية جتاه الرصاعات يف
الدول العربية

ثمة عدة من املحددات التي حتكم السياسة اخلارجية
املرصية جتاه الرصاعات يف املنطقة فهي ليست ناجتة عن
أهداف وتطلعات لتحقيق مصالح خاصة ومتعلقة بالدور
املرصي عىل املستوى اإلقليمي والدويل بل إهنا ناجتة ً
أيضا
من حمددات أخرى أوهلا تأثري األزمات يف املنطقة العربية
عىل األمن القومي املرصي خاصة فيام يتعلق بالتهديدات
اخلارجية التي تواجه املنطقة ككل واملحدد الثاين هو الدور
التارخيي املرصي جتاه الدول العربية والتي ال تستطيع مرص
التخيل عنه أو إمهاله بأي شكل من األشكال ،وهذه املحددات
ً
ضغوطا كبرية عىل السياسة اخلارجية املرصية لرضورة
كونت
إجياد حلول إلهناء الرصاعات واألزمات يف املنطقة العربية،
ريا جتاه املسامهة الفعالة
حيث بات عىل مرص أن تعلب ً
دورا كب ً
والواقعية نحو حتقيق االستقرار وإهناء حالة الرصاع الذي
نتج عن عوامل داخلية وخارجية خاصة هبذه الدول.
ً
فضل عن تبني مرص مواقف حتد من التواجد العسكري
األجنبي يف املنطقة وحل األزمات العربية عىل نطاق عريب
خالص من أجل حتقيق االستقرار والتوازن يف املنطقة العربية
التي أصبحت مرسح للعمليات والتنافس بني القوى الدولية،
خاصة يف الوقت الذي تشهد فيه العالقات الدبلوماسية
املرصية عدة توترات مع األطراف اإلقليمية الرئيسية الفاعلة
يف الرصاعات يف املنطقة خاصة إيران وتركيا فالعالقات
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية

الدبلوماسية مقطوعة مع األوىل لعدة اعتبارات تتعلق باألمن
القومي املرصي وتكاد تكون جممدة مع الثانية عقب التوترات
التي نشبت بني البلدين بعد ثورة  30يونيو .2013
ثانيا :السياسات املرصية جتاه األزمات العربية

 - 1األزمة السورية:

تبلور املوقف املرصي جتاه األزمة السورية بعد مرور عدة
شهور عىل بداية الرصاع يف سوريا ،ومتثل املوقف املرصي يف
رفض احللول األمنية لألزمة السورية ،والتأكيد عىل رضورة
التمسك باحلل السلمي وإجياد خمرج سيايس مبني عىل حوار
وطني شامل يضم كافة األطراف والقوى السياسية السورية،
هذا باإلضافة إىل رفض مبدأ تدويل األزمة ،ويتصف هذا
املوقف بأنه األضعف بني مواقف القوى اإلقليمية والدولية
جتاه األزمة السورية ،األمر الذي يربهن عىل تراجع وانحسار
الدور املرصي حلساب قوى عربية أخرى مثل قطر واململكة
ريا خاصة بعد
العربية السعودية ،ومل يستمر هذا املوقف كث ً
وصول مجاعة اإلخوان املسلمني إىل السلطة حيث اندفعت
األخرية إىل االنحياز التام ملواقف القوى اإلقليمية املناهضة
للنظام السوري خاصة تركيا وقطر.

ورغم هذا االنحياز إال أن مجاعة اإلخوان متمثلة يف الرئيس
األسبق حممد مريس قد أشاد بدور كل من روسيا وإيران يف حل
األزمة السورية ،واستمرت سلطة اإلخوان يف االنحياز ملوقفها
إىل أن هاجم الرئيس األسبق مريس النظام السوري يف كلمته
بمؤمتر نرصة سوريا الذي عقد بإستاد القاهرة الدويل يونيو
 ،٢٠١٣وقرر قطع العالقات الدبلوماسية مع سوريا بام يف ذلك
إغالق السفارة السورية يف القاهرة وسحب القائم باألعامل
املرصي من دمشق ،كام دعا الرئيس مريس إىل رضورة اجلهاد
يف سوريا وهبذا االنحياز واملوقف املناوئ للنظام السوري
وضعت مرص آنذاك يف الصف بجوار كل من قطر والسعودية
وتركيا املدعم لقوى املعارضة السورية يف وجه النظام السوري.
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هذا وقد تغري املوقف املرصي جتاه األزمة السورية بعد
ثورة  30يونيو  2013التي أطاحت بحكم مجاعة اإلخوان
املسلمني من السلطة ،وبرز هذا التغري مع تويل الرئيس
السابق عديل منصور مقاليد احلكم يف مرص ،ومتثل هذا التغري
يف استمرار التنسيق الدبلومايس بني كل من مرص وسوريا عىل
املستوى القنصيل ،عالوة عىل اختاذ مرص موق ًفا مرش ًفا متس ًقا
مع الثوابت التارخيية للخارجية املرصية من خالل معارضة
هتديدات الواليات املتحدة األمريكية بتوجيه رضبة عسكرية
ضد سوريا عىل إثر املزاعم املتعلقة باستخدام النظام السوري
األسلحة الكيميائية.

ومع تويل الرئيس عبد الفتاح السييس مقاليد السلطة
املرصية نأت الدبلوماسية املرصية بنفسها عن االنخراط
بقوة يف امللف السوري ،وأخذت تراقب الوضع وتدرس
مواقف أطراف الرصاع احللفاء منهم واألعداء ،خصوص ًا
مع تنامي الدور الرتكي يف هذا الوقت وسيطرهتا بشكل
كبري مع إيران عىل الكثري من امللفات املتعلقة باألزمة
السورية ،واستفادت مرص من ذلك املوقف احلذر ألن
حذرها ّ
مكنها من حتقيق مكاسب نوعية ،وقلل درجة
وحتولت إىل وجه مقبول ،أو غري مرفوض عىل
عداواهتا،
ّ
األقل ،من جانب قوى كثرية وفاعلة يف األزمة .وبعدها
ولدت بعض املبادئ التي رسعان ما أصبحت حمددات
مميزة للسياسه اخلارجية جتاه الرصاعات يف املنطقة
العربية ،خاصة الرصاع يف األزمة السورية حيث أعلن
الرئيس السييس يف أكثر من خطاب له ثوابت السياسة
املرصية جتاه القضية السورية وهي ً
أول ،وحدة األرايض
السورية والتصدي ملحاولة تقسيمها ،ثان ًيا ،رفض احللول
العسكرية ليهدأ الرصاع ،ثال ًثا ،سالمة ومحاية املرصيني
رابعا ،إهناء معاناة الشعب
العاملني باألرايض السوريةً ،
السوري جراء الرصاع الدامي يف سوريا ،ورغم هذه
املحددات والثوابت إال إهنا مل متنع مسارات حترك مرصية
خمتلفة من أجل احلفاظ عىل األمن القومي املرصي وىف
جزء منه األمن القومي السوري والعريب.

وتبلورت هذه التحركات عندما هتيأت الظروف للعب
دور وسيط يف األزمة السورية فلم جتد روسيا ،وهي فاعل
أسايس يف األرايض السورية ،والواليات املتحدة وهي فاعل
ثان ،ولكل منهام حلفاء ،غري مرص للعب هذا الدور األمر
حقيقيا عندما نضج االجتاه الرامي إىل التهدئة،
واقعا
الذي بدا ً
ًّ
وبالفعل نجحت القاهرة يف  22يوليو  2017يف الوساطة
وتوقيع اتفاق هدنة يف الغوطة الرشقية بالتنسيق مع اجلانب
الروسى ،وتضمن االتفاق وقف مجيع أنواع العمليات
القتالية من قبل اجليش السوري وقوات املعارضة ،وبعدها
تم اإلعالن عن هدنة ثانية يف شاميل محص دخلت حيز التنفيذ
يف  3أغسطس  ،2017ومل يشمال اتفاقا محص والغوطة
الرشقية تنظيامت جبهة النرصة وفيلق الرمحن بسبب رفض
مرص التعامل مع أي تنظيامت متطرفة مدعومة من قوى
إقليمية ،وبذلك تعد سوريا مفتاح حقيقي للدور اإلقليمي
ملرص ،والنجاح يف الوساطة يمكن أن يكون مقدمة ألدوار
أخرى أكثر أمهية يف املنطقة بالتنسيق مع قوى إقليمية ودولية
عىل حساب الدور الرتكي أو اإليراين الذى فشل حتى اآلن يف
هتدئة األوضاع عىل األرض.
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وفيام يتعلق بمستقبل السياسة اخلارجية جتاه األزمة
السورية فام هو متفق عليه أن مرص مل ولن تتخىل عن سوريا
مهام كانت التحديات ومهام كانت األوضاع التي سوف تؤول
إليها األزمة السورية سواء يف نجاح احلل السلمي والسيايس،
أو مع سيناريوهات التقسيم الكارثية ،أو من خالل سيناريو
إطالة األمد باستمرار الوضع احلايل ،حيث حيكم العالقات
املرصية -السورية عدد من الثوابت أوهلا التأييد املطلق حلل
األزمة بشكل سيايس سلمي بعيدً ا عن احلرب وإراقة الدماء
السورية ،وهو أمر يصعب من الناحية الواقعية حدوثه يف
ظل إخفاق كافة املفاوضات واملبادرات املتكررة يف حتقيق
أي تفامهات من شأهنا هتدئة األوضاع بني النظام السوري
وفصائل املعارضة ،األمر الذي بات يؤكد بأن أي حل لألزمة
السورية يتطلب تفا ً
إقليميا السيام بني تركيا واململكة
مها
ًّ
العربية السعودية وإيران مع دعم القوى الدولية رشيطة
حتجيم تدخالهتا العسكرية.
 - 2األزمة اليمنية

عىل عكس الوترية املتغرية التي اتسمت هبا السياسة
اخلارجية املرصية جتاه األزمة السورية والتي تسبب يف بعض
األحيان توترات مع بعض من دول اخلليج إزاء معارضة
مرص بعض القرارات الدولية جتاه األزمة السورية فإن املوقف
املرصي جتاه األزمة اليمنية يتسم بالثبات منذ بداية األزمة
واندالع الرصاع هناك ،وذلك ملا متثله اليمن من أمهية لألمن
القومي اخلليجي واملرصي ،وبالتايل فإن حمددات التعامل
املرصي مع األزمة اليمنية يتحدد يف النقاط اآلتية-:
·الدعم السيايس لسلطة الرئيس عبد ربه منصور
هادي حيث أكدت وزارة اخلارجية املرصية يف أكثر من بيان
عىل لسان املتحدث الرسمي لدهيا بأن مرص تدعم املؤسسات
الرشعية ورموز الدولة يف اليمن ،كام شددت اخلارجية عىل
رضورة التزام مجيع األطراف سبل احلوار واحلل السلمي
وااللتزام باملبادرة اخلليجية ،وخمرجات احلوار الوطني
واتفاقية السلم والرشاكة والوطنية وقرارات جملس األمن،
ومثل قرار إغالق السفارة املرصية يف صنعاء بعدما سيطرت
قوات احلوثي عليها يف  23فرباير  ،2015وإعادة فتحها يف
مقرا له ،ويعد هذا
عدن بعدما اختذها الرئيس عبد ربه منصور ً
أبرز مظاهر الدعم السيايس املرصي لسلطة الرئيس عبد ربه
منصور.
·دعم العمليات العسكرية يف اليمن ،حيث أعلنت
مرص منذ اللحظة األوىل دعمها للعمليات العسكرية يف اليمن
بعد إعالن اململكة العربية السعودية توجيه عمليات عسكرية
ً
ودعم لرشعية الرئيس عبد ربه
ضد معاقل قوات احلوثيني،

منصور يف اليمن والتي أطلق عليها عاصفة احلزم ،وأعلنت
مرص دعمها الكامل ومشاركتها يف احلملة العسكرية التي
تكونت من دول جملس التعاون اخلليجي إىل جانب مرص
واملغرب والسودان واألردن ،يف ظل تأييد دويل من قبل جملس
األمن وترجع أهداف املشاركة املرصية يف عاصفة احلزم إىل
هدفني أساسيني ،األول التأكيد عىل املوقف املرصي بأن أمن
اخلليج العريب جزء ال يتجزأ من األمن القومي املرصي ،وهو
ما يتعزز بمساندة اململكة العربية السعودية يف محلتها ،واهلدف
اآلخر يتعلق بتأمني املصالح املرصية يف مضيق باب املندب
ختو ًفا من تغري األوضاع يف اليمن األمر الذي قد يؤثر عىل قناة
السويس ومسار املالحة يف البحر املتوسط.
·االلتزام باملبادرة اخلليجية حيث أكدت مرص عرب
وزارة خارجيتها عىل رضورة التزام أطراف الرصاع يف اليمن
باحلل السيايس املبني عىل أساس املبادرة اخلليجية وآلياهتا
التنفيذية وقرارات جملس األمن ذات الصلة باألزمة ،حيث
عربت مرص عن موقفها من األزمة وف ًقا لعدد من املحددات
أوهلا رضورة االلتزام بالعودة إىل السلطة الرشعية وأسس
احلوار لتحقيق مصالح املجتمع اليمني وحتقيق االستقرار
السيايس وااللتزام بخارطة الطريق واالنتقال السلمي
للسلطة.
أما عن مستقبل السياسة اخلارجية املرصية جتاه األزمة
اليمنية فال يوجد خيارات متاحة حلل األزمة اجلارية غري
احلل السيايس واللجوء إىل احلوار ،وىف ظل متسك أطراف
الرصاع بمصاحلهم ومتسك املليشيات املسلحة بعدم التنازل
عن استخدام القوة املسلحة يبقى اخليار السيايس صعب
املنال مع تعقد األزمة خاصة بعد مقتل عيل عبداهلل صالح،
األمر الذي يصعب التكهن بسيناريوهات املستقبل لألزمة،
ورغم ذلك فإنه يمكن وضع سيناريوهات للسياسة اخلارجية
املرصية جتاه األزمة اليمنية ،وتتوقف هذه السيناريوهات عىل
عدة عوامل أبرزها وجود حلول واقعية من القوى اإلقليمية
والدولية واألطراف الداخلية من ناحية ،ومدى استمرارية
جودة العالقات املرصية اخلليجية يف الفرتة املقبلة وتتمثل
السيناريوهات املرصية فيام ييل-:
1.1استمرار الدعم املرصي للموقف اخلليجي جتاه
األزمة اليمنية ويتوقف ذلك عىل مدى استمرارية العالقات
املرصية السعودية واخلليجية ومدى قدرة األطراف اليمنية يف
الداخل عىل فرض سيطرهتا عىل األرض أو مدى قدرهتا من
حتقيق توافق ينهي األزمة.

2.2التقارب املرصي احلوثي وقد يبدو أن هذا
السيناريو بعيدً ا يف الوقت الراهن ويف املستقبل القريب بسبب
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املصالح املرصية مع دول اخلليج واستحالة وجود اتفاق وآلية
إلعادة العالقات املرصية اإليرانية يف الوقت احلايل واملستقبل
القريب.

3.3اخليار املزدوج والذي يتمثل يف وجود موقف
رسمي داعم للمواقف اخلليجية مع وجود تقارب نوعي مع
اجلامعات احلوثية ،ويعد هذا السيناريو هو األقرب واألوقع
من حيث حتقيقه لضامن املصالح املرصية يف مضيق باب
املندب مع عدم خسارة العالقات الوثيقة املرصية-اخلليجية
ويفتح باب لعودة العالقات أو عىل األقل تفامهات مع إيران.
 - 3األزمة الليبية:

اتسمت العالقات املرصية-الليبية بتذبذبات كبرية
تراوحت ما بني الصعود واهلبوط خالل األربع أعوام األوىل
منذ بداية الثورتني املرصية والليبية ،وقد لعبت األنظمة
احلاكمة يف كال الدولتني خاصة القيادة السياسية حيث كانت
العامل األبرز يف صعود وهبوط تلك العالقة ،وبالنسبة للدور
املرصي يف حل األزمة الليبية الداخلية فكانت مرص واضحة
يف اتباع سياسات عدم التدخل العسكري حلل األزمة الليبية
حيث كانت حريصة عىل إهناء العنف والرصاع الذي ساد
األوضاع بليبيا ،حيث أكدت وزارة اخلارجية املرصية يف
أكثر من بيان هلا بأن مرص تبذل قصارى جهدها للحفاظ عىل
وحدة الدولة الليبية ،وحتقيق االستقرار السيايس واألمني
واستعادة بناء مؤسسات الدولة والبعد عن القبلية والطائفية.
ً
مبارشا عىل األمن القومي
خطرا
وتشكل األزمة الليبية
ً
املرصي بسبب التالصق اجلغرايف وتدهور األوضاع األمنية
هناك مما ساعد عىل انتشار وزيادة عدد اجلامعات اإلرهابية
خاصة من تنظيمي داعش والقاعدة ،عالوة عىل انتشار
اجلريمة املنظمة من جتارة السالح واملخدرات وعمليات
اهلجرة واالنتقال للعنارص اإلرهابية إىل الدول املجاورة ،وهو
ما ظهر يف حادث الفرافرة يف مرص حيث أثبتت التحريات أن
املجموعة اإلرهابية املنفذة للعملية آتية من ليبيا ،ومن بعدها
شهد الدور املرصي جتاه األزمة الليبية منحى أكثر عسكرة
حيث نفذت مرص عدد من الرضبات جلوية التي استفاد منها
ريا.
املشري خليفة حفرت كث ً
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دوليا قضية رفع حظر التسليح عن
كام أن مرص تبنت ًّ
اجليش الوطني الليبي ،وبالرغم من أن حظر التسليح ال يزال
مفروضا عيل اجليش الليبي ،إال أن الدولة املرصية ً
ً
دائم ما
تذكر يف كل املحافل الدولية برضورة رفع حظر التسليح عن
اجليش الوطني الليبي ،هذا باإلضافة إىل الدعم اللوجستي
للجيش الوطني الليبي واملساعدة يف إنشاء كلية عسكرية يف

طربق ،وساعدت الرضبات اجلوية املرصية األخرية عىل درنة
يف متديد نفوذ حفرت 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.

ويرجع هذا التدخل لعدة أسباب أوهلا أنه جاء يف حالة
الدفاع عن األمن القومي املرصي حتى وإن كان خارج
حدودها فال يمكن التغايض عن التدخل العسكري سواء
جتاه ليبيا أو غريها ،األمر الثاين هو رفع الروح املعنوية لدى
الشعب املرصي والرأي العام واألخذ بالثأر من اإلرهابيني
منفذي عملية ذبح  21مرصي من العاملني بليبيا ،ويرتكز
الدور املرصي جتاه األزمة الليبية عىل ثالثة أنواع من املصالح
النوع األول هو املصالح األمنية ،وهي تتقاطع مبارشة مع واقع
الرصاع السيايس داخل ليبيا وما يرتبط به من قضايا مكافحة
اإلرهاب والتطرف .والنوع الثاين هو املصالح االقتصادية،
سواء كانت العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين
باإلضافة إىل أن مرص تعتمد عىل ليبيا كمصدر اسرتاتيجي
للنفط ،والنوع الثالث من املصالح هي التفاعالت الدولية
واإلقليمية التي حترص مرص أن تكون جز ًءا منها ملا تقدمه
لثقل مرص اإلقليمي والدويل ،وانطال ًقا من هذه املرتكزات
تعمل مرص عىل مستويات عدة جتاه األزمة الليبية فاملستوى
األول يتعلق بالشق األمني سواء بتأمني املناطق احلدودية أو
مراقبة نشاط التنظيامت اإلرهابية يف الداخل الليبي.
وتستهدف مرص من هذا املستوى ً
أول احلفاظ عىل تأمني
الرشيط 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 .ثان ًيا العمل عىل منع حتول ليبيا إىل
بؤرة جديدة الستقطاب اإلرهابيني واملتطرفني يف املنطقة،
خاصة يف ظل اخلسائر التي مني هبا تنظيم داعش يف كل من
العراق وسوريا وخسارته ملساحات شاسعة كان يسيطر عليها
جغرافيا ،وهذان الدافعان 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.
حيث يتشارك حفرت مع مرص يف عداء التيار اإلسالمي
باإلضافة إىل قدرته عىل توفري احلد األدنى من أمن احلدود
ملرص يف الرشق الليبي ،وهو الدور الذي يظل اجليش الوطني

امللف املرصى  -العدد  - ٤٣السنة الرابعة

الليبي يلعبه حتى اآلن ،كام أن األفكار التي طرحها خليفة
حفرت واملتعلقة بإعادة تأسيس وهيكلة اجليش الوطني الليبي
وحماولة جعله ً
مؤسسيا يتسم باملهنية القت استحسا ًنا
جيشا
ًّ
ريا من القيادة السياسية يف مرص ،والتي تؤمن بأن غياب
كب ً
هيكل الدولة يف ليبيا هو السبب الرئييس ملا متر به ليبيا من
انقسام وعدم استقرار سيايس ،ويعد دعم مرص خلليفة حفرت
أحد أوجه الدور املرصي جتاه األزمة الليبية الذي يستهدف
متكني طرف لديه ما يكفي من مقومات ليصبح حلي ًفا
للمصالح املرصية يف الداخل الليبي.

والشكل اآلخر للدور املرصي جتاه األزمة يف ليبيا هو
التعاون عىل املستوى اإلقليمي من خالل تنظيم مرص لعدد
من االجتامعات لبحث سبل حل األزمة الليبية وأبرز تلك
االجتامعات االجتامع الذي أقيم يف تونس يف يوليو 2014
والذي أفىض إىل تشكيل جلنتني أحدامها أمنية وترتأسها
اجلزائر واألخرى سياسية وترتأسها مرص ،ويعد البعد
اإلقليمي أحد أهم أبعاد الدور املرصي يف األزمة الليبية ،
وهناك عدد من الفاعلني يف امللف الليبي جيب عىل مرص أن
تستمر يف التفاوض حول موقف كل 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 دول جوار ليبيا خاصة اجلزائر ،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
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.

ونتج عن اخلالف املرصي اجلزائري حول تفعيل اتفاق
الصخريات حالة االنسداد السيايس والتي أدت إىل عدم
دوليا عىل أن تتخذ
تفعيله حتى يومنا هذا ،وحرصت مرص ًّ
رسميا ً
داعم جلهود األمم املتحدة املتعلقة باملصاحلة
موق ًفا
ًّ
واحلوار والتسوية ،حيث حتاول مرص عىل 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 الليبي
نظرا لكونه اجلهة الرشعية التي متثل القوة العسكرية يف
ليبيا ،والثالثة هي رضورة اللجوء للتسوية السياسة 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 ً
إمجال ،التحرك املرصي بشأن
ليبيا عىل املستوى الدويل قادر حتى اآلن عىل خدمة املصالح
واألهداف املرصية يف امللف الليبي.
وعن مستقبل السياسات املرصية جتاه األزمة الليبية فمن
املتوقع أن تتخذ شكال من أحد السيناريوهات التالية:

1-1السيناريو األول يتعلق باحتامل فشل مرص يف احلصول
عىل الدعم الدويل لشن عملية موسعة مجاعية داخل ليبيا،
فإنه من املتوقع ىف اطار هذا السيناريو أن تستمر مرص بتوجيه
رضبات عسكرية جوية ضد أهداف ليبية بدعم عريب السيام
من اإلمارات أو بدعم أورويب عىل املستوى اللوجستي
واملعنوي واالستخبارايت .وقد يؤدي هذا السيناريو باملقابل
إىل مزيد من عمليات استهداف العاملة املرصية بليبيا ،هذا
باإلضافة إىل استمرار عمليات التسلل وهتريب األسلحة إىل
احلدود املرصية األمر الذي قد يؤدي يف النهاية إىل التدخل
الربي لعدم جدوى الرضبات اجلوية يف القضاء عىل اإلرهاب
عىل املدى الطويل.
2-2السيناريو الثاين يتعلق بنجاح مرص يف تشكيل قوة
تدخل عربية ملكافحة اإلرهاب خاصة من دول الرباعي
العريب ضد اإلرهاب ويعزز هذا السيناريو خطاب الرئيس
السييس الذي أشار فيه ألمهية وجود مثل هذه القوة خاصة
مع تزايد التهديدات التي تواجه الدول العربية ،كام أشار
الرئيس السييس إىل عرض بعض امللوك والرؤساء املساعدة
يف العمليات العسكرية يف ليبيا ضد اجلامعات املسلحة هناك
إال أن البعض ربط هذه املساعدات بإمكانية تدخل مرص
العسكري يف األزمة السورية والعراقية.
 3-3السيناريو الثالث فهو أن تتصادم اجلهود املرصية حلل
األزمة الليبية مع جهود أممية وأفريقية تعمل عىل استعادة
احلوار واحلل السلمي يف ليبيا وهو األمر الذي قد يؤدي إىل
وجود ضغوط عىل مرص إليقاف رضباهتا اجلوية وضغوط
عىل األطراف الليبية للقبول باملشاركة يف احلوار والتوصل
حلكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني واإلعداد لرتتيب
مرحلة انتقالية جديدة ،ويعزز هذا السيناريو ترصحيات
جمموعة اخلمس التي تضم الواليات املتحدة وفرنسا وإيطاليا
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واململكة املتحدة وأملانيا حول األزمة الليبية سواء عىل هامش
اجتامعات جملس األمن الدويل أو يف اجتامعات واشنطن
ملكافحة التطرف والتي يدور فيها احلديث حول إجياد حل
سلمي لألزمة الليبية.

يف املجمل ،استطاعت مرص أن تؤسس لنفسها سياسة
خارجية مستقلة إىل حد ما ومتكنت من خالل اعتامدها
ً
بعضا من املكانة
عىل االنفتاح عىل العامل من استعادة
عىل الساحة اإلقليمية والدولية وف ًقا لسياسة جتمع بني
اخلصوصية واالندماج حيث عملت مرص من خالل تلك
االسرتاتيجية عىل مساعدة الدول العربية عىل ختطي أزماهتا
بام حيقق مصاحلها ولتعزيز هذه السياسة بام فيها الدور املرصي
واستمراره البد من أن تتخذ مرص عدة إجراءات يمكن
إمجاهلا يف النقاط التالية:

·البد أن تقيم اخلارجية املرصية مركز أبحاث خاص
بالشئون اخلارجية عىل غرار مركز Council on Foreign
 Relationsاألمريكي يكون لديه مهمتني أساسيتني األوىل
توظيف جمموعة من الكفاءات املتخصصة يف ملفات السياسة
اخلارجية لكي يعملوا عىل تطوير أفكار ومبادرات عربية
خالصة حلل مثل هذه الرصاعات وتتعلق املهمة الثانية
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بتشكيل جمموعات  task forcesمن كافة املراكز البحثية
جتتمع بشكل دوري لبحث تطورات ومآالت األزمات
العربية املختلفة ووضع سيناريوهات حللول هلا.
·البد أن تعكف وزارة اخلارجية املرصية عىل تدشني
مؤمترات مع كافة اخلرباء وأساتذة العلوم السياسية بغرض
وضع اسرتاتيجية خاصة للسياسة اخلارجية املرصية خالل
الفرتة املقبلة.
·دعم أفكار إنشاء منظومات اإلنذار املبكر بالتعاون
مع دول الرباعي العريب ضد اإلرهاب هبدف الوقاية من
اندالع أعامل عنف أو إرهاب يف الدول التي يمكن أن تنتقل
إليها عدوى الرصاعات.

·استحداث جلان عمل نوعية داخل ديوان الوزارة
خاصة بتحليل ودراسة أنامط الرصاعات العربية وحماولة
حلها.
· اعتامد مسارات الدبلوماسية الثالث املسار املبارش
واملسار الثاين ،واملسار واحد ونصف لتعزيز احلضور يف
املناقشات الدولية واإلقليمية الرسمية وغري الرسمية حول
الرصاعات داخل الدول العربية.

