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الخيارات والمخاطر
أظهرت املواقف اإلقليمية والدولية إزاء األزمة الليبية وتطوراتها أن مصر تواجه وض ًعا بالغ التعقيد والصعوبة في تعاطيها مع هذه األزمة؛ فقد كشفت هذه
املواقف التي أعقبت عملية إعدام  21قبطيًّا مصريًّا على يد عناصر تابعة للفرع الليبي لتنظيم الدولة اإلسالمية ،املس َّماة :والية طرابلس ،وما تاله من غارة
مصرية على مواقع للتنظيم في مدينة درنة الليبية ،وجود تباين واضح بني رؤية مصر من ناحية والقوى الدولية وبعض القوى اإلقليمية املعنية بتداعيات األزمة
من ناحية أخرى سواء فيما يخص آليات مواجهة خطر ظهور والية طرابلس في ليبيا أو فيما يتعلق بسبل تسوية األزمة السياسية الليبية .ورغم تعاطفها
الظاهر مع مصر وتفهمها خملاوفها األمنية ،فإن هذه القوى بدت أقل تفه ًما وتأيي ًدا ملا ذهبت إليه القاهرة من املطالبة بتدخل دولي عبر مجلس األمن الدولي أو
حتى القبول بتسليح القوات التابعة حلكومة طبرق املعترَف بها دوليًّا لتمكينها من مواجهة خطر اإلرهاب .في مقابل ذلك ،أكدت هذه القوى دعمها وتأييدها
للحل السياسي باعتباره احلل الوحيد وذلك عبر تشجيع احلوار الوطني بني الفرقاء الليبيني والذي يجري حتت رعاية األمم املتحدة.على ضوء هذه املعطيات اضطرت
القاهرة خلفض سقف مطالبها وتخلَّت عن الدعوة للتدخل الدولي في ليبيا لكنها بقيت متمسكة بضرورة دعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ،واملقصود
بها هنا البرملان الليبي في طبرق وحكومة عبد اهلل الثني املعترَف بهما دوليًّا ،وكذلك تسليح القوات املوالية لها والتي يقودها اللواء خليفة حفتر .وقد متت بلورة
هذه املطالب في صورة مشروع قرار عربي جرى تقدميه جمللس األمن وهو املشروع الذي ال يُتوقع أن يتم تبنيه بصيغته السيما في ظل التحفظ األميركي على رفع
حظر السالح املفروض على ليبيا حيث ترى واشنطن ومعها أطراف عديدة أن من شأن ذلك أن يزيد من تعقيد األزمة الليبية.
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ويقوم الموقف المصري الراهن من
األزمة الليبية على ثالثة عناصر
أساسية:
اً
أول :أن ليبيا ِّ
تشكل مصدر خطر وتهديد
ليس لألمن القومي المصري فحسب بل
للمنطقة كله���ا وللمجتمع الدولي بالنظر
إلى أنها تواجه مخاطر سقوط الدولة ما
قد يحولها إلى بؤرة للتطرف واإلرهاب.
ثانيًا :أن مواجهة هذا الخطر تتطلب دعم
المؤسسات الليبية الشرعية ومساعدتها
للوق���وف في وج���ه تنام���ي الجماعات
المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة ومنها
والية طرابلس الت���ي أصبحت واقعًا في
ليبيا.
ً
ثالثا :أنه ال يوجد تعارض بين دعم الحل
السياس���ي لألزمة الليبي���ة ودعم وبناء
قدرات المؤسسات الشرعية للدولة من
خالل تس���ليح القوات التابع���ة لحكومة
الثن���ي لتكون أكثر ق���درة على مواجهة
خط���ر تنظيمات الدول���ة والقاعدة ،لكن
االنتظ���ار فقط والمراهن���ة لحين تحقق
الحل السياس���ي س���يزيد الوضع األمني
خطورة الس���يما في ظل العقبات الكثيرة
الت���ي تعترض الح���وار الوطني وما قد
يستغرقه من وقت للوصول لحل.
ورغ���م أن هذا الموقف ينطلق من رؤية
تبدو منطقية السيما فيما يتعلق بصعوبة
المراهنة فقط على الحل السياس���ي دون
اتخاذ خطوات عاجل���ة لمواجهة تنامي
خط���ر والي���ة طرابلس في ليبي���ا ،فإنه
يصط���دم بمعارض���ة وتحف���ظ دوليين؛
فالق���وى الدولية تتفق م���ع القاهرة في
أن الوضع الراهن في ليببا ِّ
خطرا
يشكل
ً
أمنيًّ���ا متزاي ًدا لكنها ت���رى أن مواجهة
ذلك يكون عبر الحل السياس���ي لألزمة
وليس تس���ليح أي من طرفي الصراع،
كم���ا تطالب مصر ،ألن ذلك ال يس���اعد
على حل األزمة بقدر ما يطيل من أمدها.
هذا الوضع يف���رض قيو ًدا وكوابح أمام
ال���دور المصري في ليبي���ا ،فمن ناحية
ال تمل���ك مصرِّ ،
بغض النظر عن ش���كل
الحك���م فيها ،رفاهية االبتعاد عما يجري
على الس���احة الليبي���ة أو اتخاذ موقف
المتف���رج من ه���ذه التط���ورات ،ومن
ناحية أخرى ال تملك الكثير من األوراق
الت���ي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها
وحماية مصالحها األمنية واالستراتيجية
بدون توافق دولي وإقليمي الس���يما أن
أثرا
التحرك المنفرد يحمل مخاطر ال تقل ً
ِّ
يش���كلها
عن التهديدات المباش���رة التي
الوض���ع الراهن .ومن هن���ا تبدو مصر
أمام خيارات صعبة ما يطرح تس���اؤالت
حول مدى اس���تعداد القاه���رة لمراجعة
مواقفها وس���قف مطالبها ،وإلى أي ٍّ
حد
ِّ
يش���كل الموقفان ،اإلقليم���ي والدولي،
عقبة أمام الدور المصري في ليبيا؟ وما
هي الخي���ارات المتاحة أمام القاهرة في
تعاطيها مع هذا الملف أمنيًّا وسياسيًّا؟
االختبار األصعب
منذ س���قوط نظام العقي���د القذافي عقب
ث���ورة  17فبراير/ش���باط أصبحت ليبيا
تحديًا أمنيًّا بالنس���بة لمصر السيما مع
تعثر العملية السياسية وانتشار السالح
بش���كل هائل ف���ي البالد وم���ا حمله من
مخاط���ر بالنظر إلى الحدود المش���تركة
بين البلدين التي تمتد على مس���افة أكثر
من ألف كيلو متر والتي تحولت إلى ممر
لتهري���ب كميات كبيرة من الس�ل�اح إلى
داخل األراضي المصري���ة .وعلى مدى
السنوات األربع الماضية سعت السلطات
المصري���ة لضب���ط حدوده���ا الغربي���ة
وتش���ديد إجراءات المراقبة عليها ،لكن
األمور تفاقمت بشدة منذ انهيار العملية
السياسية في ليبيا وما تالها من انقسام
وصراع سياس���ي وانهيار أمني وصعود
نفوذ الجماعات المس���لحة في أكثر من
منطقة في ليبي���ا ،وفاقم من ذلك التوتر
في العالق���ات بين القاه���رة وطرابلس
عقب إطاحة الجيش بالرئيس الس���ابق
محمد مرس���ي وتولي المشير السيسي
مقاليد السلطة في مصر وما تبع ذلك من
تحول ف���ي التعاطي المصري مع األزمة
الليبية.
ورغم أن عملية ذبح األقباط المصريين
َّ
ش���كلت
في ليبيا على يد والية طرابلس
االختبار األهم واألصعب ربما للس���لطة
الحالي���ة في مصر بقي���ادة الرئيس عبد
الفتاح السيس���ي فيما يخص سياس���تها
الخارجية في المنطقة عمومًا وتجاه ليبيا

بش���كل خاص ،فإنها لم تكن األولى التي
تس���تهدف العم���ال والمصالح المصرية
في ليبيا فقد سبقها عمليات خطف وقتل
طالت ع���د ًدا منهم اً
فضل عن خطف عدد
من الدبلوماسيين بالسفارة المصرية في
طرابل���س ،كما س���بقتها عملية الهجوم
عل���ى نقطة لحرس الحدود المصري في
منطقة الفرافرة في شهر أكتوبر/تشرين
األول م���ن الع���ام الماضي والت���ي ُقتل
خاللها أكثر من عشرين جنديًّا مصريًّا،
وهي العملية التي تحدثت مصادر أمنية
ع���ن أن منفذيها جاؤوا م���ن األراضي
الليبية(.)1
لكن التط���ورات األخيرة على الس���احة
ِّ
تش���كل تهدي ًدا أمنيًّا لمصر
الليبية باتت
على مستويات متعددة ،أولها وأخطرها:
الجماعات الجهادية المنتشرة في شرق
وخصوصا
ليبيا المتاخم للحدود المصرية
ً
تنظيم الدولة اإلسالمية ،والثاني :السالح
المنتشر في ليبيا والذي يتم تهريب كميات
كبيرة منه لداخل األراضي المصرية ،أما
التهديد الثالث فيتمثل في المخاطر التي
باتت تحي���ط بالعمال���ة المصرية والتي
يف���وق تعدادها الملي���ون عامل ينتمون
في معظمهم للطبق���ات الفقيرة وهؤالء
يتعرض���ون للتهديد باالنتق���ام والخطف
على يد الجماع���ات الجهادية باإلضافة
إلى احتمال تجني���د بعضهم من قبل هذه
الجماعات للقيام بأعمال مس���لحة داخل
الساحة المصرية.
فرص وتحديات
ال يمكن تصور غياب مصر عن الساحة
الليبي���ة بالنظ���ر إلى حقائ���ق الجغرافيا
والتاري���خ والمصال���ح المش���تركة بين
البلدين والشعبين ،وكلها حقائق تفرض
أن تظل القاهرة العبًا أساس���يًّا في ليبيا
ً
وتأثيرا فيما
دفاعا عن مصالحها الحيوية
ً
تراه عمقها االستراتيجي الذي تؤثر فيه
ينصب
وتتأث���ر به .من هنا فإن الجدل ال
ُّ
على أن يكون لمصر دور في األزمة من
عدمه ،بل يتمحور حول طبيعة هذا الدور
والمقاربة التي تعتمدها القيادة المصرية
حاليً���ا في تعاطيها مع ه���ذا الملف بكل
تعقيداته السياس���ية ومخاطره األمنية.
وفي هذا الس���ياق ،فإن مص���ر بقدر ما
لديها م���ن أوراق وف���رص للتأثير في
الملف الليبي فإن هذه الفرص قد تتحول
لمخاطر وأعباء إن أُس���يء استغاللها،
كما أن الرؤي���ة المصرية للوضع الليبي
تصطدم بعدد من التحديات.
وفيما يخص الفرص يمكن التوقف عند
عدد من نقاط القوة التي يستند إليها
الموقف المصري في ليبيا:
اً
أول :عام���ل الجغرافيا ال���ذي يجعل من
مصر العبًا أساس���يًّا ف���ي كل ما يجري
وتأثرا؛
تأثي���را
على الس���احة الليبي���ة
ً
ً
فمصر بحك���م عوامل الجغرافيا والجوار
والعالق���ات التاريخي���ة بين الش���عبين
ً
أوراقا كثيرة
والمصالح المشتركة تملك
للتأثير في الساحة الليبية بقدر ما تجعلها
عرضة للتأثر بما يجري فيها.
ثانيً���ا :يحظى ال���دور المصري بمباركة

ومس���اندة وتأيي���د مؤسس���ات الدولة
الليبي���ة المعترف بها دوليًّ���ا حتى اآلن
والمتمثل���ة في برلمان طبرق والحكومة
الليبي���ة المنبثقة عنه ،وه���و تأييد بالغ
األهمية ويس���مح لمص���ر بالتحرك على
الس���احة الليبية بش���كل أكبر وقد ظهر
ذلك بوضوح في التنسيق العسكري بين
الطرفين الس���يما خالل الغ���ارة الجوية
َّ
ش���نها الطيران المصري على ليبيا
التي
والت���ي تمت بتنس���يق كامل م���ع قيادة
القوات التابعة للحكوم���ة الليبية والتي
يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد
عملية الكرامة .كم���ا أن القاهرة تراهن
على ق���درة القوات الت���ي يقودها حفتر
على حسم الصراع عسكريًّا في مواجهة
وخصوصا
الجماعات المسلحة األخرى
ً
ق���وات فج���ر ليبي���ا التابع���ة للحكومة
الموجودة في طرابلس.
ً
ثالث���ا :تمل���ك مصر ورق���ة مهمة على
الس���احة الليبية وهي ورقة العمالة التي
ً
مش���روعا
مبررا
يمكن أن تس���تخدمها
ً
للتدخ���ل في ليبي���ا ً
دفاعا ع���ن مصالح
وأرواح مواطنيه���ا هن���اك والذين يزيد
عددهم ع���ن المليون عامل في مواجهة
التهدي���دات والمخاطر ،وه���ي مخاطر
حقيقية بالنظ���ر لتكرار حوادث االعتداء
التي يتعرض لها ه���ؤالء العُمَّال نتيجة
األوضاع األمنية الخطيرة في ليبيا.
رابعًا :ورقة الح���رب على تنظيم الدولة
في ليبيا وما ِّ
يشكله من خطر داهم على
المنطقة والمصالح الغربية واألوروبية
بشكل خاص .وس���تتضاعف أهمية هذه
الورقة إذا ما تصاعدت عمليات التنظيم
في األراضي الليبية أو استهدفت مصالح
دول غربية أخرى إذ إن ذلك سيصب في
صالح تدعيم الموقف المصري.
خامس���ا :تملك مصر أحد أكبر الجيوش
ً
في المنطقة وبإمكاني���ات قتالية ضخمة
ما يتيح له فرصة التدخل على الس���احة
الليبي���ة إذا ما تفاقمت األوضاع بش���كل
خطير.سادس���ا :رأي ع���ام محلي مؤيد
ً
ِّ
يش���كل غطاء شعبيًّا تستخدمه
يمكن أن
السلطة في حربها على تنظيم الدولة في
ليبيا؛ حيث أظهر استطالع للرأي أجراه
مرك���ز بصي���رة أن  85ف���ي المائة من
المصريين يؤيدون الضربة الجوية التي
وجهتها مصر لمواقع تنظيم الدولة ،وأن
َّ
 76في المائة يؤيدون مواصلة الضربات
للقضاء على خطر هذا التنظيم(.)2
لكن كل هذه الف���رص تحمل في طياتها
مخاطر بذات القدر السيما وأن المقاربة
المصرية تج���اه األزم���ة باإلضافة إلى
تحول هذه
عوام���ل خارجية أخرى ق���د ِّ
الفرص لمخاط���ر؛ فاعتبارات الجغرافيا
وإن كان���ت تص���ب في مصلح���ة الدور
المصري ف���ي ليبيا فإنه���ا تصبح عب ًئا
الس���يما إذا اس���تمر التده���ور األمن���ي
والسياسي وما ِّ
يشكله ذلك من ٍّ
تحد أمني
لمصر بالنظر للحدود المشتركة والممتدة
بين البلدين والتي قد تتحول مصدر تهديد
مباش���ر ليس فقط كممر لتهريب السالح
الليب���ي إلى داخل األراض���ي المصرية،

بل قد تش���هد موجات نزوح لليبيين نحو
مصر في حال اس���تعرت نار المواجهة
خصوصا
واالقتتال بين األطراف الليبية
ً
في المناطق الشرقية وما يعنيه ذلك من
أعباء إضافية عل���ى الجانب المصري.
أما تأييد ودعم الحكومة الليبية الشرعية
لل���دور المص���ري فإنه بقدر م���ا يمنح
القاهرة نقطة قوة فإنه يخصم منها ً
نقاطا
أخرى إذ يجعلها ،في نظر الطرف اآلخر
من طرفي األزمة ،خصمًا ويُفقدها القدرة
ً
اً
وقادرا على
مقبول
وسيطا
على أن تكون
ً
فتح قنوات اتصال مع الجميع.
اً
وفض�ًل� عن أن الرهان على قدرة قوات
حفتر على حسم الموقف عسكريًّا يتغافل
حقيق���ة أن مي���زان القوى بي���ن حفتر
وخصوم���ه من ق���وات فج���ر ليبيا يكاد
اً
متعادل ،فإن هذا الموقف قد تكون
يكون
له تأثيراته الس���لبية على مصالح مصر
في ليبيا على المدى البعيد ،الس���يما إذا
اس���تمرت موازين القوى على حالها أو
إذا ما تغي���رت موازين الق���وى لصالح
الطرف الذي تناصبه مصر العداء .وحتى
تس���وغ لمصر
ورق���ة العمال���ة بقدر ما
ِّ
الحق ف���ي التدخل ً
دفاعا ع���ن أبنائها،
فإن االندفاع والتدخل غير المحسوب قد
يفاقم التهديدات التي يتعرض لها هؤالء
العمال والذين قد يصبحون ً
هدفا لعمليات
انتقامي���ة متزايدة من جان���ب األطراف
الس���اخطة أو الرافضة للتدخل المصري
في ليبيا .أما ورق���ة الحرب على تنظيم
الدولة ،على أهميتها وخطورتها بالفعل،
فإنه���ا لم تفل���ح حتى اآلن عل���ى األقل،
في إقناع المجتمع الدولي باالس���تجابة
لمطالبة مصر بالتدخ���ل لمواجهة خطر
التنظي���م على الس���احة الليبية ،أو حتى
الموافق���ة عل���ى رف���ع حظر الس�ل�اح
المفروض على القوات التابعة لحكومة
طب���رق .وإذا كانت الح���رب على تنظيم
الدولة قد تتي���ح للقاهرة فرصة للتحرك
على الس���احة الليبية فإن تصاعد خطر
هذا التنظيم واحتماالت انتش���اره وجذبه
ِّ
سيش���كل
لمزيد من العناصر الخارجية
كبيرا لمصر ومصالحها .أما
تحديًا أمنيًّا ً
القدرات العسكرية فإنها ال تبدو حاسمة
ف���ي هذا المل���ف ألن الوضع ف���ي ليبيا
ومع تنامي خطر الجماع���ات الجهادية
كثيرا الحروب النظامية وال
ال تفي���د معه ً
القدرات العس���كرية التقليدي���ة بقدر ما
يتطلب خبرات في العمليات القتالية غير
النظامية في المدن والشوارع .أما الرأي
الع���ام المحلي المؤيد فإن���ه قد يتغير بل
وربما ينقلب في حال تصاعدت عمليات
تنظيم الدول���ة ضد العم���ال والمصالح
المصرية في ليبيا ولم تس���تطع السلطة
في مص���ر اتخاذ مزيد م���ن اإلجراءات
والخطوات لمنع هذا الخطر.
غي���ر أن الصعوبات الت���ي تواجه الدور
المصري في ليبي���ا ال تقف عند الفرص
ِّ
تش���كلها الساحة الليبية
والمخاطر التي
بالنس���بة لمصر ،بل ثمة تحديات أخرى
تزيد الموقف تعقي ًدا ،ومنها:
اً
أول :التحدي الداخلي

ملخص

فإذا ما تجاوزنا الصعوبات والمش���اكل
االقتصادية والسياسية واألمنية الداخلية
وخصوصا في س���يناء وما تفرضه من
ً
قيود وصعوبات أم���ام قدرة مصر على
القيام بدور فاعل ومؤثر في الملف الليبي
فإن حسابات الصراع السياسي الداخلية
في مصر ِّ
تشكل ،في رأي البعض ،عقبة
أمام الدور المصري في ليبيا؛ إذ تنطلق
الرؤي���ة المصرية الحالي���ة في التعاطي
مع األزمة م���ن فكرة الع���داء لإلخوان
المس���لمين واإلصرار على وضعهم ،مع
قوات فج���ر ليبيا الت���ي يدعمونها ،في
اً
وفضل
نفس المربع م���ع تنظيم الدولة.
عن أن هذه الرؤية ال تحظى بقبول عديد
من األطراف اإلقليمية والدولية فإنها ال
تخلو م���ن تناقض في الموقف المصري
من الحوار الوطن���ي الليبي الذي يجري
تحت رعاية المبعوث األممي برناردينو
لي���ون؛ فف���ي الوق���ت الذي يؤك���د فيه
المسؤولون المصريون دعمهم للحوار
يتهمون بعض األطراف المش���اركة فيه
بدعم «اإلرهاب» والتطرف(.)3
ثانيًا :موقف دول الجوار الليبي
تصطدم الرؤية المصرية لألزمة الليبية
ً
أيض���ا بموقف ع���دد م���ن دول الجوار
الليبي التي ترفض أيًّا من أشكال التدخل
الخارجي ف���ي ليبيا وت���رى حل األزمة
سياسيًّا ،ويمكن التوقف هنا عند مواقف
بعض الدول:
الموقف الجزائري :يقوم على رفض الحل
العسكري واالنحياز إلى طرف ليبي على
أنه حائز الش���رعية والمشروعية بشكل
كامل ،وأن اآلخر يفتقدها( .)4كما يرتكز
ه���ذا الموقف على دعم جه���ود الحوار
الوطني التي تقودها األمم المتحدة كآلية
وحيدة لتس���وية األزمة ورفض االنحياز
ألي حلول أخرى؛ فقد َّ
أكد وزير الشؤون
الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة أن
الده ترفض التدخل العس���كري في ليبيا
أو تزويد أطراف النزاع هناك بالس�ل�اح
«الجزائ���ر ال تؤم���ن بالحل العس���كري
وال نعتقد أن تصعي���د الوضع من خالل
التزويد بالس�ل�اح أو إج���راءات من هذا
القبيل قد يش���جع على تحقي���ق التهدئة
للتوصل إلى الحل التوافقي الذي ما فتئنا
ننشده»(.)5
الموقف التونسي :ال يختلف عن الموقف
الجزائري؛ فهو يدعو لتشجيع استئناف
الح���وار بين الفرق���اء الليبيي���ن وعدم
االنحياز ألي م���ن الطرفين المتنازعين
ومعارض���ة أي تدخ���ل عس���كري ف���ي
ليبيا(.)6
فيما يخص الس���ودان ،وال���ذي لم يعلن
ع���ن موقف واض���ح من األزم���ة ربما
تجنبًا إلغضاب القاهرة ،فإن تصريحات
المس���ؤولين الس���ودانيين توض���ح أن
كثيرا عن
موق���ف الخرطوم ال يختل���ف ً
الموقفي���ن الجزائ���ري والتونس���ي في
ضرورة ِّ
حل األزمة سياسيًّا عبر الحوار
ورف���ض االنحي���از ألي م���ن الطرفين
المتصارعين(.)7
ً
ثالثا :الموقف الدولي
تلتق���ي مواق���ف دول ج���وار الليبي مع
الموقف الدول���ي الرافض ألي تدخل في
األزمة والداعي لحل سياس���ي لها عبر
الحوار .وقد أظهرت مناقش���ات جلس���ة
مجل���س األمن الدول���ي لبحث األوضاع
األمنية والسياس���ية في ليبيا أن الموقف
الدول���ي ال يدع���م موقف مص���ر ،حتى
بعد تخليها عن مطل���ب التدخل الدولي،
سواء في الدعوة لتسليح القوات التابعة
لحكوم���ة الثن���ي أو رفع حظر الس�ل�اح
المفروض عليه���ا .ورغم وجود بعض
االختالف���ات ف���ي المواق���ف ،كما تمت
ً
س���ابقا ،بين كل م���ن إيطاليا
اإلش���ارة
وفرنس���ا اللتي���ن تطالبان ب���دور دولي
ف���ي ليبي���ا لحماية مصالحهم���ا األمنية
والسياسية واالقتصادية وبين الواليات
المتح���دة وبريطاني���ا اللتي���ن ترفضان
التدخل ،ف���إن أيًّا من ه���ذه األطراف ال
ًّ
مستعدا للتدخل أو تأييد التدخل في
يبدو
األزم���ة الليبية ،وهو ما عكس���ه البيان
األوروبي/األميرك���ي المش���ترك ال���ذي
ص���در قبيل انعقاد جلس���ة األمن الدولي
بش���أن ليبيا والذي أكد على حل األزمة
سياسيًّا(.)8
الخيارات المحدودة
ما بين ع���دم تأيي���د المجتم���ع الدولي
لمطالبها فيما يخص األزمة الليبية وعدم

قدرتها عل���ى أن تق���ف مكتوفة األيدي
في مواجهة تنامي خط���ر تنظيم الدولة
اإلس�ل�امية واحتماالت تك���رار عملياته
ضد العمال المصريي���ن هناك ،وبالنظر
للصعوبات التي تواجه الحل السياس���ي
ف���ي ليبي���ا حاليً���ا والذي قد يس���تغرق
اً
طويل ،ال تملك مص���ر الكثير من
وق ًت���ا
الخيارات .ويمك���ن في هذا الصدد رصد
مجموعة من الس���يناريوهات المحتملة
للتحرك المصري ف���ي مواجهة التحدي
األمني والسياس���ي الذي ِّ
تشكله األزمة
الليبية:
اً
أول :العم���ل على إعادة صياغة مقاربة
جديدة للتعاطي مع األزمة الليبية تتفادى
األخطاء السابقة والس���عي لفتح قنوات
تواصل م���ع مختلف األط���راف الليبية
بما يدعم جهود الحل السياسي لألزمة،
وهذا س���يناريو يبدو مس���تبع ًدا في ظل
اعتماد الس���لطة الحالية رؤية تقوم على
العداء لفصائل اإلسالم السياسي ،كما أن
هذا السيناريو رهن بتطورات األوضاع
الداخلية في مصر ومستقبل العالقة بين
الس���لطة وجماعة اإلخوان المس���لمين
ومصير الصراع الحالي بينهما وهو أمر
واضحا حتى اآلن.
ال يبدو
ً
ِّ
ش���ن مزيد
ثانيً���ا :التدخل الجوي عبر
م���ن الضربات الجوية ضد معس���كرات
ومواقع تنظي���م الدول���ة المفترضة في
خصوصا على ضوء نتائج الغارة
ليبيا،
ً
السابقة على مدينة درنة ,وقد يرافق هذه
الغ���ارات عمليات برية جراحية محدودة
ومح���ددة المهمة والهدف الس���تهداف
العناصر الجهادية .لكن هذا الس���يناريو
يبدو ً
مكلفا ماديًّا وسياس���يًّا وال تستطيع
القاه���رة أن تقوم به وحده���ا ،فالتدخل
المصري بش���كل منفرد ،حتى وإن كان
محدو ًدا ،وب���دون غطاء ودعم دولي أو
إقليمي من ش���أنه أن يضع السلطة في
مصر في مواجه���ة المجتمع الدولي في
ظل رف���ض التدخل األجنبي ف���ي ليبيا.
ومع ذلك ال يمكن استبعاد هذا السيناريو
خصوصا إذا ما تك���ررت عمليات تنظيم
ً
الدول���ة ضد المصال���ح المصرية .ومما
يعزز ذل���ك الزيارة التي قام بها الرئيس
السيس���ي للقوات المصرية في المنطقة
الحدودي���ة مع ليبيا غ���داة صدور بيان
الدول الغربية ومطالبته لها باالس���تعداد
والجاهزي���ة لتنفيذ أي���ة عمليات طارئة
لحماية أمن مصر من مخاطر الجماعات
الجهادي���ة .كم���ا بدأت مص���ر فعليًّا في
اتخاذ إج���راءات عس���كرية توحي بأن
عملياتها في ليبيا قد تستمر فترة طويلة
مثل إع�ل�ان حالة الطوارئ على الحدود
الغربية والدفع بأس���راب من المقاتالت
من طراز إف  16ومروحيات األباتشي
والش���ينوك ،اً
فضل عن طائرات المراقبة
واالس���تطالع للقي���ام بأعم���ال الدورية
القتالية عل���ى طول الحدود م���ع ليبيا،
بينم���ا بدأت الق���وات البحرية المصرية
في إجراءات لرصد واستطالع السواحل
الليبية م���ع التجهز الحتم���االت فرض
حصار بحري محدود أو كامل عليها تبعًا
للموقف العملياتي(.)9
ً
ثالثا :التدخل العس���كري الواسع بما فيه
التدخل البري وهو سيناريو مستبعد في
نظرا لعدم توفر العوامل
الوقت الراه���ن ً
اً
وفضل عن أنه يتطلب غطاء
الالزمة له،
ً
وتنس���يقا إقليميًّا يبدو
دوليًّا غير متوفر
غائبً���ا ،فإن هذا الخيار قد يؤدي لتوريط
الجيش المصري في المس���تنقع الليبي
ِّ
يش���كله من اس���تنزاف لموارد
وم���ا قد
خصوصا أن
وجهود البل���د المح���دودة
ً
الجيش يخوض مواجهة ال تقل خطورة
مع الجماعات المس���لحة في سيناء وفي
ظل أزمة اقتصادية متفاقمة.
رابعًا :العمل على تش���كيل جبهة عربية
مصغ���رة تضم مصر وع���د ًدا من الدول
العربي���ة الداعمة لموقفها في المس���ألة
الليبي���ة ،وربم���ا بدعم غي���ر معلن من
دول مثل إيطاليا وفرنس���ا وروس���يا بما
يمنح مصر غطاء دوليًّ���ا وعربيًّا مهمًّا
للعمليات العسكرية المصرية المتوقعة.
لكن هذا السيناريو تعوقه عقبات كثيرة؛
فالسعودية في ظل قيادتها الجديدة تبدو
مشغولة في الملف اليمني ،وال يُتوقع أن
ج���زءا من هذا التحالف،
تكون الجزائر
ً
كما ال يُنتظر أن تتحرك إيطاليا وفرنس���ا
ف���ي األزمة دون موافق���ة أميركية .وقد
تحدث���ت تقارير صحفية ع���ن أن مصر

تسعى للحصول على دعم عربي القتراح
تش���كيل قوة عس���كرية عربية مشتركة
لمواجهة التنظيمات الجهادية ،لكن هذا
المقترح يوجه صعوب���ات عديدة تحول
دون ِّ
تبني���ه م���ن قبل الجامع���ة العربية
بالنظر للخالفات العربية حول هذا األمر،
وغياب تعريف موحد لإلرهاب بين هذه
ال���دول؛ األمر الذي ق���د يضطر القاهرة
لتش���كيل هذه القوة بم���ن حضر(.)10
وحت���ى ل���و حدث ذل���ك فإنه م���ن غير
المتوق���ع أن تتدخل هذه القوات في ليبيا
بالنظ���ر للمعارضة الدولي���ة واإلقليمية
لذلك(.)11
خامس���ا :العم���ل على تس���ليح وتدريب
ً
الق���وات التي يقودها اللواء خليفة حفتر
وخصوص���ا بع���د أن ق���ام البرلمان في
ً
طبرق بتعيينه قائ ًدا عامًّا للقوات الليبية
وترقيته لدرجة الفريق؛ إذ أصبح بمقدور
القاهرة االستناد لهذا القرار لدعم قدرات
هذه القوات باعتبارها الجيش الشرعي
لليبيا ،بما ِّ
ِّ
بش���ن مزيد
يمكنها من القيام
من العمليات العس���كرية ض���د عناصر
التنظيمات الجهادية .يبدو هذا السيناريو
ترجيحا ألنه يحقق األهداف التي
األكثر
ً
تسعى مصر إلنجازها وفي نفس الوقت
ِّ
يجنبه���ا التورط في التدخل العس���كري
المباشر بحيث تتولى هذه القوات مهمة
مواجهة خطر تنظي���م الدولة من ناحية
وتغيير المعادلة السياس���ية الداخلية في
ليبيا من ناحية أخ���رى .ومما يدعم هذا
السيناريو أن مصر تقدم الدعم العسكري
والتدريب���ي لقوات حفت���ر منذ فترة لكن
وتيرة هذا الدعم قد تتس���ارع في الفترة
القادم���ة ،مع إمكانية أن َّ
تغض األطراف
الدولي���ة الطرف عن ذلك ،الس���يما مع
ب���روز خطر تنظي���م الدول���ة .وفي هذا
اإلطار قد تس���عى القاهرة إلقناع أطراف
دولية أخرى مثل روسيا بتسليح الجيش
الليبي؛ حيث ذكر بعض التقارير أن الملف
حاضرا في مباحثات السيسي
الليبي كان
ً
مع نظيره الروسي فالديمير بوتين خالل
زيارته األخي���رة للقاهرة يوم  9فبراير/
ش���باط ،وقد أعلن الناطق باسم رئاسة
األركان الليبية العقيد أحمد المس���ماري
أن تسليح الجيش الليبي كان على طاولة
الحوار بين الرئي���س المصري ونظيره
الروس���ي في مباحثاتهما األخيرة(.)12
مرجحا،
لكن ه���ذا الس���يناريو وإن كان
ً
يصطدم بعدة عقبات على رأس���ها قرار
مجلس األمن رق���م  1973الذي يحظر
إمداد ليبيا بالس�ل�اح ،كما أنه يتعارض
مع الموقف الدولي واإلقليمي الذي يرى
أن تس���ليح أحد أطراف الصراع سيزيد
الموقف تعقي��� ًدا وخطورة .كما أن نجاح
هذا الس���يناريو يبقى ً
رهنا بقدرة قوات
حفتر على حس���م المعركة على األرض
لصالحها وهو أم���ر ال يبدو مؤك ًدا حتى
اآلن بالنظ���ر إل���ى تعادل مي���زان القوة
اً
وفض�ًل� عن ذلك
م���ع الطرف اآلخ���ر.
ً
فإن نجاح هذا الس���يناريو يتوقف أيضا
على بق���اء الموقف الدولي كما هو فيما
يخ���ص االعتراف بحكوم���ة الثني وهو
ً
مضمونا؛ إذ إن هذا الموقف قد
أمر ليس
يتغير في ح���ال أدى تصاعد المواجهات
العسكرية لمزيد من التعقيد في المشهد
األمني والسياسي الليبي لدرجة قد تقود
لسحب االعتراف الدولي بهذه الحكومة
وبالتال���ي رفع الغطاء ع���ن قوات حفتر
ومن يدعمها.
الخالصة
أيًّ���ا تكن التح���ركات المصرية المحتملة
تج���اه األزمة الليبية ف���إن المؤكد أن ما
ِّ
يش���كل عب ًئا إضافيًّا
تش���هده ليبيا حاليًا
على األمن المصري ويثقل كاهل السلطة
المصرية المحمَّل اً
أصل بكثير من األزمات
والمش���اكل ويضع مصر م���ا بين خطر
تنظيم الدولة في سيناء ً
شرقا وخطره في
ِّ
يش���كل إنها ًكا للدولة
ليبيا غربًا وهو ما
المصرية المثقل���ة باألزمات االقتصادية
والسياس���ية واألمنية .ويبدو أن الخيار
المتبقي للنظام المصري هو دعم خليفة
حفتر بالسالح ليتكفل بمواجهة القوتين
خطرا
اللتين تعتبرهما القاه���رة يمثالن
ً
سياس���يًّا وأمنيًّا عليها :جماعة اإلخوان
المسلمين المتحالفة مع قوات فجر ليبيا،
وتنظي���م الدولة ،لكن هذا الخيار قد يأتي
بنتائج عكسية ألنه يعالج مظاهر األزمة
الليبية وال يتصدى ألس���بابها السياسية
العميقة.

ِّ
تشكل حتديًا أمنيًّا وسياسيًّا كبيرًا ملصر السيما على ضوء املواقف اإلقليمية والدولية إزاء األوضاع الراهنة في ليبيا .وتضع هذه املواقف،
تناقش هذه الورقة سيناريوهات التحرك املصري على الساحة الليبية والتي باتت
والتي ال تتوافق مع الرؤية املصرية لتسوية األزمة الليبية ،مصر في مواجهة خيارات بالغة التعقيد والصعوبة.ورغم ما متلكه مصر من فرص للقيام بدور فاعل ومؤثر على الساحة الليبية فإن هذه الفرص ميكن أن تتحول
إلى مخاطر وأعباء أمام صانع القرار املصري .وتستعرض الورقة الفرص املتاحة ملصر في األزمة الليبية وكذلك العقبات واخملاطر التي تواجهها في هذا الصدد ،كما تتناول اخليارات والبدائل املتاحة أمام مصر وسيناريوهات
ِّ
يشكل عبئًا إضافيًّا على األمن
التحرك احملتملة في ليبيا على ضوء املواقف اإلقليمية والدولية من األزمة.وتخلص الورقة إلى أنه أيًّا تكن التحركات املصرية احملتملة جتاه األزمة الليبية فإن املؤكد أن ما تشهده ليبيا حال ًيا
ِّ
ً
إنهاكا للدولة املصرية املثقلة باألزمات االقتصادية
يشكل
املصري ويُثقل كاهل السلطة املصرية احمل َّمل أصلاً بكثير من األزمات واملشاكل ويضع مصر بني خطر تنظيم الدولة في سيناء شر ًقا وخطره في ليبيا غربًا ،وهو ما
والسياسية واألمنية.

