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 المضمون تحليلالقسم الثاني: 

 األزمة الليبية

الليبي بمدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية االمم  -شاركت مصر في مراسم توقيع االتفاق السياسي الليبي

 رئيس-المتحدة، حيث نص االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من المفترض أن يترأسها فايز السراج 

يعتمد القوام و وتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، -حكومة الوفاق الحالية

يرات على اعتبار مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام وهما طرفي الصراع الرئيسي في الرئيسي إلتفاق الصخ

 االزمة الليبية ، يمثالن السلطة السيادية في المرحلة االنتقالية،.

رافضا ألي مسارات اخرى تسعى لحلحلة االزمة و بدا موقف النظام المصري داعما منذ البداية التفاق الصخيرات

فاعال فيها، كان اخر هذه المسارات التي تحفظ عليها النظام و يكون النظام المصري مشاركاالليبية دون ان 

داعما بوضوح و لم يكن خافيا على احد ان النظام المصري كان مسانداو المصري، اتفاق المباديء في تونس،

بسهولة و لمحهو مجلس النواب بطبرق، المتابع للمشهد يستطيع ان يو اتفاق الصخيراتألحد اهم طرفي 

بعض و رئيس حكومة الوفاق "فايز السراج"و حجم الزيارات التي قطعها رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"

التي كانت اخرها زيارة رئيس حكومة الوفاق و اعضاء مجلس النواب، الى القاهرة في الشهور القليلة الماضية،

 شير الى مدى حجم التنسيق بين النظام المصريالى القاهرة قبل التوقيع على اتفاق الصخيرات بيومين، لت

يحقق و مجلس النواب من اجل الوصول الى حل سياسي لألزمة الليبية، يتوافق مع رؤية النظام المصريو

 مصالحها.

اشدها، رفض رئيسي و يبدو ان مسار اتفاق الصخيرات سيواجه صعوبات عديدة، ربما يكون اولهافي حين 

من  المدعوم ابداء اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"و طني العام التفاق الصخيرات،المؤتمر الوو مجلس النواب

 مجلس النواب، عدم تأييده لبنود االتفاق.

تحقيق رؤيته من خالل االطراف و يبدو ان النظام المصري ال يزال يؤثر بشكل بالغ على معادلة االزمة الليبية

الصخيرات، يوفر لمجلس النواب المدعوم من النظام المصري،  الداعم لها، حيث ان دعم النظام المصري التفاق

ظل من الناحية االخرى يو مساحة صالحيات مكتسبة تمكنه بشكل ليس بالقليل من السلطة السيادية لليبيا،

اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" الرافضين التفاق الصخيرات، قائما و المصري لرئيس مجلس النوابالنظام  دعم

ي ف ا يمكن النظام المصري من تغيير دفة ادارة االزمة الليبية في حال اخفاق مسار اتفاق الصخيراتوفعاال بم

 تحقيق مصالح النظام المصري.
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 التحالف اإلسالمي العسكري

دولة لمحاربة اإلرهاب، على ان  04تشكيل تحالف إسالمي عسكري من  ديسمبر 15اعلنت السعودية يوم الثالثاء 

يشارك في هذا التحالف بعض الدول العربية، و عسكري تحت قيادة المملكة العربية السعوديةيكون التحالف ال

مثل مصر وقطر واإلمارات العربية المتحدة، عالوة على دول إسالمية مثل تركيا وماليزيا وباكستان ودول 

 .خليجية وأفريقية

التغاضي عن دعوته الدؤوبة و السعوديةيبدو ان قبول النظام المصري للمشاركة في التحالف العسكري بقيادة 

السعودي لمسارها و القامة قوات عربية مشتركة، يعد اشارة بدء لعودة العالقات بين الجانبين المصري

قليال عن حالة الململة التي شهدتها العالقات بين الجانبين في الفترة السابقة، في حين   االبتعادو السابق

 .تنازله عن فكرة انشاء قوة عربية مشتركةو ة في التحالفان قبول النظام المصري المشارك

كان السيسي قد اقترح إنشاءها لـ"مجابهة اإلرهاب" في المنطقة على حد قوله، يبدو ان لها مقابل ليس 

بالقليل، حيث صرحت السعودية بعد ساعات قليلة من اعالنها عن تشكيل تحالف اسالمي عسكري تشارك 

مدى السنوات الخمس  مصر فيه، ان الملك "سلمان" أمر بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على

مليار ريال )ثمانية مليارات دوالر(، واعقب  03المقبلة وزيادة االستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى أكثر من 

في القاهرة، وبالرغم من تلميح هذا التصريح بيوم واحد مقابلة لولي ولي العهد "محمد بن سلمان" مع السيسي 

اإلقتصار على المشاركة الصورية فقط، اال و ت عسكرية في هذا التحالف،النظام المصري، بنفي اي مشاركة لقوا

لحفظ ماء و انه في ظل المساعدات السعودية المقدمة تظل مثل هذه التصريحات لالستهالك المحلي فقط

 الوجه امام اي انتقادات محتملة.

 

 الحكومة البريطانية وتقرير االخوان

عدم رغبة بريطانيا في نشر نتائجه التي لن تحقق اي  2314في يوليو  بدا واضحا منذ انتهاء "تقرير اإلخوان"

شكل من اشكال الحظر او التشديد على جماعة اإلخوان في ضوء القانون البريطاني الحالي، يؤكد ذلك تصريحات 

ر اسابقة ل"ديفيد كاميرون" ذكر فيها أنه اتخذ قرار تأجيل نشر التقرير ألنه يتوجب نشره بالتزامن مع اصد

لمحاربة التطرف في البالد، قبل نهاية العام الجاري"، لذلك يبدو ان نشر الحكومة  استراتيجية الحكومة
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البريطانية لنتائج التقرير اليوم هو امر متوقع في ظل تصريحات المسؤولين البريطانيين السابقة. لكن 

 :ايجاد اجابات لهما يتبادر الى الذهن سؤالين من المهم ان نسعى الى

 لماذا اعادت بريطانيا فتح "تقرير االخوان" مرة اخرى ؟ -1

 :ربما كان اعادة فتح "تقرير االخوان" مرة اخرى يحقق أكثر من هدف لبريطانيا، كان اهمهما

  استجابة بريطانيا لضغوط دول عربية دون االصطدام بالقانون البريطاني، حيث تهدف بعض

ي بريطانيا، حيث يتواجد قيادات التنظيم الدولي العربية الى تقويض الوجود االخواني ف الدول

 .لالخوان

 تهديد دائمة على قيادات االخوان في و استمرار استخدام بريطانيا لملف التحقيقات كورقة ضغط

بريطانيا، في حال ارتفاع وتيرة الحراك الثوري المصاحب ألي موجة ثورية، بدا ذلك واضحا من خالل 

التي كانت تظهر دائما في موقف المتهم الذي يدافع دائما و ريطانياتصريحات قيادات االخوان في ب

 .عن سلمية منهج الجماعة

 ما هي داللة توقيت نشر بيريطانيا لنتائج "تقرير االخوان" اليوم، تزامنا مع االزمة االخلية لالخوان  -2

 التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق في اليومين الماضيين؟و

بين االزمة الداخلية و بين نشر الحكومة البريطانية لنتائج التقرير اليومال نستطيع ان نفصل 

 يحمل ربما التوقيت هذا المشتعلة بين قيادات االخوان في اليومين الماضيين، حيث ان النشر فى

 :هيو الدالالت من العديد

 عنيف، منهج و حصرها فقط في اطار صراع بين منهج سلميو تعميق االزمة الداخلية لالخوان

 .في حين ان االزمة اعمق بكثير من الصورة التي يريد البعض ان يصورها بهذا الشكل السطحي

  دفع قيادات التنظيم الدولي في بريطانيا بشكل غير مباشر لالستمرار في التعامل مع ازمة

 .البعد عن العنفو ااالخوان الداخلية، فقط من منظور سلمية المنهج

 االزمة الداخلية في االخوان، مفادها ان الصراع داخل االخوان بين  خلق صورة ذهنية ناتجة عن

 .فريق ينتهج العنفو فريقين، فريق ينتهج السلمية
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 الحراك المجتمعي

شهد هذا االسبوع ارتفاع ملحوظ في عدد االعتصامات العمالية على امتداد محافظات الجمهورية، مع دخول 

اختلفت المطالب التي تنادي بها اغلب االعتصامات ما و ات العمالية،شركات قطاع البترول في مساحة االعتصام

 بين مطالبات بالتحقيق في فساد اداري. و صرف المكافاءاتو بين مطالبات بزيادة االجور

 

 الحراك الثوري

 بالحراك الثوري لالسبوع الماضي، يمكن ان نشير الى اكثر من مالحظة: والبيانات الخاصة بعد استعراض االرقام

  يبدو ان مشهد الحراك الثوري لم يتغير كثيرا، حيث ان ان ضعف الحشد داخل الفاعليات يكاد

 يكون هو السمة الرئيسية ألغلب الفاعليات على امتداد محافظات الجمهورية.

 افة الحشد داخل الفاعليات الخاصة بأيام الجمعة، كثو هناك ازياد ملحوظ في كثافة الفاعليات

 ما يحمله من زخم ثوري.و يناير 25ربما ترجع مؤشرات الزيادة الملحوظة الى اقتراب يوم 

  بعد اختفاء استمر لشهور، عادت مرة اخرى قوات االمن لالصطدام مع المسيرات المناهضة

المن على مسيرات بمحافظتي كفر لالنقالب، حيث شهد االسبوع اكثر من اعتداء من قوات ا

الشرقية، ربما تشير هذه االعتداءات الى تغير واضح في سياسة الداخلية في التعامل و الشيخ

 يناير. 25خاصة مع االقتراب من موجة و مع الحراك الثوري

 تشير االعتقاالت االمنية االخيرة في صفوف االخوان، على انها مبنية على معلومات دقيقة 

 لحساسية، ربما تشير الى اختراق امني او الكتروني.بالغة او

  ال يزال التعاطي االعالمي مع الحراك الثوري، يعاني من ضعف شديد للغايه من قبل االعالم

يناير، حيث يظهر ذلك جليا من خالل  25بالرغم من االقتراب من ذكرى و المناهض لالنقالب، ذلك

لجمهوريه على قنوات "الشرعية"، مما يؤدي في المظاهرات في محافظات او متابعة المسيرات

 يناير القادمة. 25النهاية الى خلق روح سلبية، ال تتناسب مع موجة 

 

 


