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االستراتيجية المصرية في التعاطي مع «الملفات الساخنة» لـ  7دول

حصلت «األخبار» على وثائق أرسلها جهاز «المخابرات العامة» المصرية
إلى وزارة الخارجية وإدارات إعالميةُ ،م ِّ
حددًا فيها التوجيهات والتنبيهات
التي ّ
تخص الملفات الخارجية لسبع دول ،منها ما هو مشتعل ميدانيًا

مثل سوريا واليمن وليبيا ،ومنها ما يشهد حراكًا شعبيًا واضطرابًا سياسيًا
كالسودان والجزائر ،وثالثها على خط تماس ومواجهة مثل قطر وتركيا.
الم ّ
هذه ُ
حددات وضعها مدير المخابرات اللواء عباس كامل ،بمتابعة من

الرئاسة ،قبل أن تصل إلى «الخارجية» لتعمل بها .وعلى رغم أنها ّ
تعين بلغة كان الملف الفلسطيني غائبًا عن «االستراتيجية» ،فذلك يعود إلى أنه ملف
ً
تتابعه ،بل تديره مباشرة ،المخابرات ،وليس لألذرع األخرى صلة به ،إال في
حازمة ما يجب وما ال يجب ،إال أنها تبقى قابلة للتعديل وإعادة التوجيه
حدود البيانات المتكررة المضمون
وفق المتغيرات اإلقليمية والدولية ،وبما يخدم األجندة المصرية .ولئن

«المخابرات العامة» تحدد أولــويات الخارجية واإلعالم
سوريا :تركيز على «األطماع» التركية واإليرانية والتغيير الديموغرافي
ش ــددت االسـتــراتـيـجـيــة ُاملـ َ
ـرس ـلــة إلــى
«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ع ـل ــى «إب ـ ـ ـ ــراز أه ـم ـيــة
سوريا ملصر ،بتسليط الضوء دائمًا
ع ـلــى ال ـت ــاري ــخ امل ـش ـت ــرك وال ـع ــاق ــات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع بــن
البلدين ،وضرورة الحفاظ على وحدة
األراضي السورية ،مع الترويج لدعم
خ ـي ــارات ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ،ل ـكــن مع
رفض أي تدخل خارجي في شؤونه...
وضـ ــرورة انـسـحــاب أش ـكــال الــوجــود
األجنبي كافة» ،مع «االهتمام بإبراز
الجهود والتحركات (املصرية) ...مع
مختلف األطراف اإلقليمية والدولية

سوريا في مجال مكافحة اإلرهــاب،
ّ
وال سـيـمــا ف ــي ظ ــل «م ـخ ــاط ــر ع ــودة
امل ـق ــات ـل ــن األجـ ــانـ ــب ع ـق ــب تـضـيـيــق
الخناق عليهم في سوريا والعراق».
كذلك ،جرى التشديد على «استعادة
سـ ــوريـ ــا م ـح ـي ـط ـهــا الـ ـع ــرب ــي لـقـطــع
الطريق أمــام محاوالت بعض الدول

اإلق ـل ـي ـم ـيــة ل ـت ـعــزيــز وجـ ــودهـ ــا عـلــى
الساحة الـســوريــة ،كــإيــران وتركيا»،
م ـ ــع الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى دور األخ ـ ـيـ ــرة
«الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ...ودع ـم ـه ــا الـتـنـظـيـمــات
اإلرهابية ،وتسهيل عملية انتقالهم
إلــى مناطق توتر أخــرى ،إلــى جانب
أط ـم ــاع ـه ــا ال ـت ــاري ـخ ـي ــة فـ ــي س ــوري ــا

وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـحـ ـش ــد ض ـ ــد األكـ ـ ـ ـ ــراد،
وم ـس ــاع ـي ـه ــا ل ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـه ــوي ــة فــي
املـ ـن ــاط ــق الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـطــرت ـهــا،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز وضـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـمـ ــان فــي
مـ ـن ــاط ــق ن ـ ـفـ ــوذهـ ــا» .وفـ ـ ــي االتـ ـج ــاه
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،أوص ـ ـ ـ ـ ــت االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ب ــالـ ـتـ ـح ــذي ــر م ـ ــن «ت ـ ـنـ ــامـ ــي الـ ـنـ ـف ــوذ

اإلي ـ ــران ـ ــي ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،إل ـ ــى جــانــب
تـحــركــات طـهــران لتحقيق أطماعها
اإلقـلـيـمـيــة وفـ ــرض سـيـطــرتـهــا على
سوريا ،بهدف حماية خط اإلمدادات
من طهران حتى بيروت ،إلــى جانب
مــواص ـلــة مـســاعـيـهــا لـنـشــر الـتـشـيــع
فــي املنطقة لتنفيذ م ـشــروع الـهــال
الـشـيـعــي ،وك ــذل ــك عـمـلـيــات التغيير
الــديـمــوغــرافــي للسكان وخــاصــة في
القلمون».
محيط دمشق ومنطقة
ّ
فــي املـقــابــلّ ،
وجـهــت بــ«تـجــنــب إبــراز
املواقف السلبية لسوريا إزاء مصر،
وت ـ ــروي ـ ــج اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري أخ ـي ـرًا
مل ـس ــؤول ـي ــة م ـص ــر عـ ــن أزم ـ ـ ــة ال ـن ـفــط
الـتــي تــواجـهـهــا دمـشــق عـلــى خلفية
منع مصر عـبــور سفن تحمل نفطًا
إل ـ ــى س ــوري ــا ع ـب ــر قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس،
م ـ ــع عـ ـ ــدم تـ ـ ـن ـ ــاول امل ـ ــوق ـ ــف املـ ـص ــري
ص ــراح ــة تـ ـج ــاه عـ ـ ــودة س ــوري ــا إل ــى
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،أو امل ــوق ــف مــن
تـطـبـيــع ال ـعــاقــات م ــع دم ـش ــق( ،ب ــل)
االكتفاء بتناول املوقف املصري في
إط ـ ــار حـ ـي ــادي بــال ـتــرك ـيــز ع ـلــى دعــم
خـ ـي ــارات ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري وال ــدف ــع
ب ــاتـ ـج ــاه تـ ـس ــوي ــة األزم ـ ـ ـ ـ ــة» ،وح ـت ــى
«تجنب التعليق على قــرار الرئيس
األمـيــركــي (دونــالــد تــرامــب) الخاص
باالنسحاب مــن ســوريــا وتـطــوراتــه،
وكذلك تجنب إبــراز األدوار السلبية
التي سبق قيام بعض الدول العربية
ب ـه ــا ،ك ــال ـس ـع ــودي ــة واألردن ،داخ ــل
س ــوري ــا ،بــدعــم ج ـمــاعــات امل ـعــارضــة
املسلحة» .أيـضــا ،أوصــت املخابرات
بـ«عدم تسليط الضوء على نجاحات
القوى الكردية امليدانية ،بل التركيز
ع ـل ــى إب ـ ـ ــراز أوجـ ـ ــه الـ ـخ ــاف بـيـنـهــم
وب ـ ــن ال ـن ـظ ــام ف ــي ض ـ ــوء مـطــالـبـهــم
االنفصالية ،بما يشكل خطورة على
وح ــدة األراضـ ــي ال ـســوريــة» ،وأخـيـرًا
«إبــداء التخوف من تأثير العقوبات
األمـيــركـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة( ...ال ـت ــي) قد
تـسـهــم ف ــي خ ـلــق مــوجــة ج ــدي ــدة من
ال ـل ـجــوء وال ـه ـجــرة إل ــى دول ال ـجــوار
وأوروبا».

في امللف اليمني ،أكدت استراتيجية
«املـخــابــرات العامة» «مساندة مصر
ل ـل ـج ـه ــود األمـ ـمـ ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة لـحــل
األزم ـ ـ ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ودعـ ــم
ال ـت ـفــاه ـمــات املـنـبـثـقــة م ــن م ـش ــاورات
الـ ـس ــوي ــد» .وأوص ـ ـ ــت ب ــال ـح ــدي ــث عــن
ً
«ال ـح ـفــاظ عـلــى وح ــدة الـيـمــن شـمــاال
وج ـنــوبــا بــاع ـت ـبــاره جـ ــزءًا ال يـتـجــزأ
مـ ــن األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،مــع
ال ـت ــرك ـي ــز إع ــامـ ـي ــا وس ـي ــاس ـي ــا عـلــى
«س ــام ــة امل ــوق ــف املـ ـص ــري ونــزاه ـتــه
ت ـ ـجـ ــاه األزم ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة ،خ ــاص ــة
ال ـي ـم ـن ـي ــة( ،وه ـ ـ ـ ــي) دعـ ـ ــم ال ـج ـي ــوش
الوطنية ،وتبني الحلول السياسية
ومـكــافـحــة الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة».
وأوصت املخابرات ،وزارة الخارجية،
بالتشديد عـلــى «ال ــدور امل ـصــري في
ح ـمــايــة ح ــري ــة امل ــاح ــة ال ـب ـحــريــة فى
مياه البحر األحمر وقناة السويس»،
ّ
ووجهت بالحديث عن «املشاركة في
ق ــوات الـتـحــالــف ال ـعــربــي» عـلــى أنها
«تـنـفـيــذ ل ـق ــرارات مـجـلــس األم ــن ذات
الصلة باألزمة» ،إلى جانب الترويج
ل ـ ــ«الـ ــدور امل ـص ــري ف ــي رف ــع امل ـعــانــاة

ألطماع الرئيس التركي في املنطقة،
ورغبته في إحياء الدولة العثمانية»،
ً
فضال عن «إب ــراز التعاون بني أنقرة
وطـ ـه ــران وت ـعــزيــز ن ـف ــوذ ك ــل منهما
في ســوريــا ،ما ّ
يقوض الحفاظ على
وحـ ـ ــدة األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة ويـمـهــد
لتقسيمها» ،وذل ــك ضـمــن «الـتــركـيــز
على دعم تركيا لإلرهاب ،واستثمار
قـ ــرب ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات،
ك ـس ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،إلظ ـه ــار نفسها
كـ ـح ــد فـ ــاصـ ــل ب ـ ــن إرهـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـش ــرق
األوســط ودول أوروب ــا ،وهــو يتنافى
مــع فتحها أراضـيـهــا مل ــرور املقاتلني
األجــانــب وإقــامــة عــاقــات اقتصادية
مـعـهــم كـتـهــريــب امل ـش ـت ـقــات النفطية
واآلثار» ،لكن مع تجنب «الخوض في
أي مــواقــف أو تصريحات إلردوغ ــان

بشأن القيادة السياسية املصرية ،أو
إقحام املسؤولني املصريني في ذلك».
وف ــي مــا يتصل بــاألزمــة الخليجية،
أكدت االستراتيجية «استمرار تمسك
ال ـ ـ ــدول األرب ـ ـ ــع (مـ ـص ــر وال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ـ ـ ــارات وال ـب ـح ــري ــن) بـمــوقـفـهــا...
ف ــي ظ ــل رف ــض ق ـطــر تـنـفـيــذ املـطــالــب
ال ـ ـ  13واس ـت ـم ــراره ــا ف ــي سـيــاسـتـهــا
الـ ــداع ـ ـمـ ــة لـ ـ ــإرهـ ـ ــاب وال ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
الشؤون الداخلية للدول ،مع ضرورة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ــوقـ ــف دول امل ـق ــاط ـع ــة
ملـكــافـحــة اإلرهـ ــاب فــي الـبـنــاء عـلـيــه...
وال سيما مع توظيف الدوحة ضعف
م ــواق ــف ال ـق ــوى الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة
ملواصلة رفــض تنفيذ املطالب» .وإذ
أوص ــت بــ«تـجـنــب ت ـنــاول اإلجـ ــراءات
ُ
امل ـت ـخ ــذة م ــن ال ـج ــان ــب ال ـق ـط ــري ضد

دول املقاطعة العربية في املؤسسات
واملنظمات الدولية ،كمحكمة العدل
الــدول ـيــة واالتـ ـح ــاد ال ـعــاملــي لـلـبــريــد،
إلـ ــى ج ــان ــب م ــا يـ ـت ــردد حـ ــول وج ــود
ـاع ل ـح ــل األزم ـ ـ ـ ــة» ،شـ ـ ــددت عـلــى
مـ ـس ـ ٍ
«العمل على فضح دور قطر في دعم
أن ـش ـطــة ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة على
ال ـس ــاح ــة األف ــري ـق ـي ــة وت ـغ ـل ـغ ـل ـهــا فــي
دول ...مثل الصومال والـســودان ،مع
إبراز التأثيرات اإليجابية للمقاطعة
العربية إزاء تحجيم النشاط القطري
الـ ـه ــدام ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وتـ ـن ــاول تــأثـيــر
املقاطعة على األوضــاع الداخلية في
ال ــدوح ــة ،وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى مساعيها
الختراق الداخل املصري عقب 2011
واستهدافها للدولة املصرية ودعمها
الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة ،وإب ــراز عالقة

ال تتطرقوا إلى َ
الدورين السعودي واألردني مع المسلحين (آي بي ايه)

تجاهلوا حديث اإلعالم السوري
عن دورنا في أزمة الوقود
لحل األزم ــة سياسيًا ،تأسيسًا على
مخرجات جنيف وال ـقــرارات األممية
ذات ال ـص ـل ــة ،وك ــذل ــك دعـ ــم ال ـج ـهــود
األمـ ـمـ ـي ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة ل ـت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
إلعــداد دستور جديد للبالد» .كذلك،
ذكـ ـ ــرت ورقـ ـ ــة «امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـع ــام ــة»
االسـتــراتـيـجـيــة «رفـ ــض أي أج ـنــدات
انفصالية ،مع إبراز الدور الذي تقوم
به بعض القوى الدولية واإلقليمية
لـ ــدعـ ــم الـ ـق ــومـ ـي ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ــدع ــم
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وفــرن ـســا ال ــراه ــن
لألكراد ،ودعم تركيا للتركمان» ،ومن
جـهــة أخ ــرى «الـتــرحـيــب باستضافة
مصر لالجئني السوريني ،مع أهمية
عودة من يستطيع منهم إلى بالدهم،
في إطار استعادة االستقرار».
وفــي مــا يشابه املــوقــف مــن الجزائر
وال ـ ـي ـ ـمـ ــن ودول أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـم ـس ـكــت
االستراتيجية بالتركيز على «دعــم
الـ ـجـ ـي ــوش ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي م ـح ــارب ــة
اإلره ـ ــاب ،وال ـث ـنــاء عـلــى دور النظام
بشأن ذلك» ،األمر الذي يخدم الرواية
امل ـصــريــة امل ـع ـتــادة عــن دور الجيش
وكــونــه خـطــا أح ـمــر فــي ال ــداخ ــل ،مع
إبــراز ترحيب القاهرة بالتعاون مع

تركيا :حقوق األكراد وأسلمة الدولة
قطر :فضح دور الدوحة في دعم اإلرهاب
ّ
جـ ــاء ال ـت ـعــاطــي امل ـص ــري م ــع كـ ــل من
تركيا وقطر من زاوية واحدة تقريبًا،
هي عالقة البلدين بجماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـم ــون» ال ـت ــي ح ـظــرت ـهــا ال ــدول ــة
وت ـ ــرى أن ـه ــا ف ــي م ــواج ـه ــة مـفـتــوحــة
م ـع ـهــا .ف ـفــي امل ـل ــف ال ـت ــرك ــي ،أوص ــت
«امل ـخــابــرات ال ـعــامــة» بــالـتــركـيــز على
«ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـت ــي يـمـنـحـهــا نـظــام
(الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رجـ ـ ــب ط ـ ـيـ ــب) إردوغ ـ ـ ـ ــان

ل ـت ـن ـظ ـي ــم جـ ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ...مــع
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ال ـت ـحــريــض
الـ ـص ــري ــح ضـ ــد ال ـ ــدول ـ ــة املـ ـص ــري ــة»،
إض ــاف ــة إل ــى مــواص ـلــة «ات ـه ــام تركيا
بالتدخل في الشأن املصري» ،ولذلك،
ي ـجــب ال ـت ــدخ ــل امل ـق ــاب ــل ب ـ ــ«إبـ ــراز ما
يتعرض له األكراد من ظلم في تركيا،
ومعاملتهم كأقلية ،واالع ـت ــداء على
حقوقهم ،والتركيز على حاالت تقييد

الحريات (هـنــاك) ،وال سيما الفصل
من العمل واالعتقاالت واملحاكمات...
بتهمة االنـتـمــاء إلــى حــركــة فتح الله
غولن».
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـس ـ ـ ــه ،اع ـ ـت ـ ـم ـ ــدت
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة أن ـقــرة
على «إبــراز توجه الدولة هناك نحو
التأسلم في ظل حكم إردوغ ــان ،رغم
علمانية الدولة والدستور ،والترويج

السودان :التزام الحياد
ليبيا :الدعم لحفتر
الجزائر :مع خطة الجيش

(آي بي ايه)

ّ
تجنبوا الحديث عن عمليات «التحالف» وأثرها في تدهور األوضاع (آي بي ايه)

اليمن :ال انتقاد للحوثيين ولإلمارات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ...ع ـب ــر اس ـت ـق ـب ــال كــافــة
اليمنيني دون تمييز لتلقي العالج
ف ــي املـسـتـشـفـيــات امل ـص ــري ــة ،وأي ـضــا
تسهيل إجـ ــراءات دخــولـهــم ،وتقديم
املساعدات اإلنسانية».
وش ــددت االستراتيجية على التمسك
بـ«إيالء مهمات حفظ األمــن ومكافحة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـي ـمــن
كـ«القاعدة» و«داعــش» إلى املؤسسات
الـحـكــومـيــة األم ـن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة ،وال
سيما فــي ظــل سـعــي تـلــك التنظيمات
إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز نـ ـف ــوذه ــا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة
ال ـي ـم ـن ـيــة م ـس ـت ـث ـمــرة ت ـع ـق ــد األزمـ ـ ـ ــة».
كذلك دعت إلى التحذير من «سلبيات
ّ
أي وج ــود مستقبلي ل ـق ــوات أجنبية
ع ـل ــى أراض ـ ـ ـ ــي ال ـي ـم ــن بـ ــدعـ ــوى حـفــظ
األمـ ــن ،فــي ض ــوء األه ـم ـيــة الـجـغــرافـيــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ــدول ــة امل ـط ـل ــة عـلــى
م ـض ـي ــق ب ـ ــاب امل ـ ـنـ ــدب وم ـ ـيـ ــاه ال ـب ـحــر
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ...وس ـ ـعـ ــي ال ـ ـقـ ــوى ال ــدولـ ـي ــة
ّ
ل ـض ـم ــان ت ـحــك ـم ـهــا فـ ــي مـ ـي ــاه ال ـب ـحــر
األح ـمــر» .وف ــوق ذل ــك ،جــرت التوصية
بالحديث عن «املـشــروع اإلخــوانــي في
اليمن ،وإسهام تطورات األزمة اليمنية

ّ
تجنبوا الحديث عن
مساعي حل األزمة
مع «الرباعي»

ق ـط ــر بــال ـش ـخ ـص ـيــات املـ ــدرجـ ــة عـلــى
قــوائــم اإلرهـ ــاب الــدول ـيــة» مــن جميع
الجنسيات.
وحـ ــول م ــا سـ ّـم ـتــه «الـ ـت ــورط الـتــركــي
وال ـق ـطــري ف ــي دع ــم اإلره ـ ـ ــاب» ،دعــت

فــي خــدمــة تـطـلـعــات الـتـنـظـيــم الــدولــي
اإلرهابي بشأن السيطرة على الحياة
السياسية املستقبلية» في البالد ،وهو
ما يتساوق مع املوقف اإلماراتي.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـ ّـب ـه ــت امل ـ ـخـ ــابـ ــرات إل ــى
«تـ ـجـ ـن ــب ت ـ ـنـ ــاول س ـل ـب ـي ــات ع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــف» ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ـ ــم إق ـ ـ ــراره ـ ـ ــا
بــإس ـهــام تـلــك الـعـمـلـيــات «ف ــي تــدهــور
األوضـ ـ ـ ـ ــاع» ،وأيـ ـض ــا «ت ـج ـن ــب ان ـت ـقــاد
دور الـحـكــومــة الـشــرعـيــة الـيـمـنـيــة ،أو
إبــراز ضعف نفوذها فــي «املحافظات
املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــررة» ،وعـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـعـ ــرض لـ ـ ــدور
اإلمـ ـ ـ ــارات ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات الـجـنــوبـيــة
ودعـمـهــا امليليشيات املـسـلـحــة خــارج
ن ـ ـطـ ــاق الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ...واق ـ ـت ـ ـصـ ــار تـ ـن ــاول
ال ــدور السلبي إلي ــران فــي الـيـمــن على
ال ـجــانــب ال ـخ ـب ــري» .أم ــا األك ـث ــر إث ــارة
ل ــان ـت ـب ــاه ،ف ـهــو ال ـتــوص ـيــة بــ«تـجـنــب
توجيه انتقادات مباشرة إلــى جماعة
ال ـحــوث ـيــن ...وع ــدم تضخيم الــدوريــن
الـسـعــودي واإلم ــارات ــي ،مــع ت ـنــاول أي
تطورات بصورة خبرية دون التطرق
إل ــى ت ـف ـص ـيــات ...أو مــواقــف األط ــراف
الداخلية واإلقليمية تجاه األزمة».

استراتيجية املخابرات إلى «التركيز
عـ ـل ــى ال ـ ــوق ـ ــائ ـ ــع امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـض ـبــط
أس ـل ـح ــة أو م ـ ـ ــواد م ـت ـف ـج ــرة م ـهــربــة
إل ــى ال ــداخ ــل ال ـل ـي ـبــي ،وتــأك ـيــد خــرق
الـقــرارات األممية بشأن حظر توريد
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة امل ـ ـ ـفـ ـ ــروض عـ ـل ــى ل ـي ـب ـيــا،
إل ــى ج ــان ــب أه ـم ـيــة رب ــط الـتـحــركــات
الـسـيــاسـيــة ألن ـقــرة فــي املـلــف الليبي
باستمرار دعمها لإلرهاب ورغبتها
ف ــي اس ـت ـغــال ت ــده ــور األوضـ ـ ــاع في
الداخل لتحقيق مصالحها ،مع إبراز
دور قطر السلبي في األزمة السورية
وقـيــامـهــا بــدعــم وتـمــويــل الجماعات
اإلرهــابـيــة (هـنــاك) بما أدى إلــى قتل
وتشريد آالف السوريني ،وتحميلها
مسؤولية الدمار الذى لحق بالشعب
السوري».

جاء السودان في أولوية االستراتيجية الخارجية التي وضعتها «املخابرات العامة» لوزارة
الخارجية ووسائل اإلعالم ،بادئة بتأكيد «حرص مصر الدائم على استقرار السودان في
ضوء العالقات التاريخية واالستراتيجية ...ودعم خيارات الشعب السوداني استنادًا إلى
ثوابت سياسة مصر املتمثلة في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول األخرى ،مع التركيز
على أهمية تكاتف الجهود اإلقليمية والدولية ملساعدة السودان في تجاوز املوقف الراهن».
ولذلك ،على الــوزارة «التزام الحيادية واملهنية وعــدم اإلســاءة إلى أي أطــراف سودانية ...مع
إمكانية البدء بشكل متدرج وم ــدروس في استضافة شخصيات سودانية من مختلف
القوى السياسية في املنابر اإلعالمية املصرية ،مع مراعاة مبدأ الــرأي والــرأي اآلخــر ،وبما
يدعم التوجه املصري في استضافة ملتقى حوار للقوى السياسية السودانية» ،والتنبيه
حاليًا إلى «عــدم التطرق إلى القضايا الخالفية ،وال سيما منطقة «حاليب وشالتني» ،مع
تجنب التغطية اإلعالمية ألي جهود أو زيارات ملسؤولني مصريني (إلى هناك) خالل املرحلة
الحالية».
أما في الشأن الليبي ،فتضمنت االستراتيجية التشديد على أن «العمليات العسكرية للجيش
الوطني الليبي (قــوات املشير خليفة حفتر) في املنطقة الغربية تأتي في إطــار استكمال
جهود اإلره ــاب والتأسيس الستكمال املـســار السياسي ...مــع إب ــراز سالمة الــرؤيــة التي
طاملا أكدتها مصر في مختلف املحافل حــول األولــويــة القصوى الستعادة الــدولــة الليبية
والحفاظ على وحدتها واستقرارها و( )...مكافحة اإلرهاب وامليليشيات املتطرفة» .ولذلك،
على «الـنـشــرات والـصـحــف القومية املـصــريــة تغطية ت ـطــورات املــوقــف الــراهــن فــي املنطقة
الغربية ،وتبني عناوين ومعالجات مؤيدة للجيش الوطني الليبي ،وإبراز خطورة امليليشيات
اإلخوانية واملتطرفة والدورين القطري والتركي في زعزعة استقرار ليبيا منذ عام .»2011
ُ
أيضًا ،طلب من «الخارجية» تسهيل اللقاءات التلفزيونية مع حفتر واللواء أحمد املسماري
(املتحدث الرسمي لقواته) على الفضائيات الرئيسة الرسمية والخاصة ،مع «إبراز موقف
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ،باعتباره البرملان الشرعي الوحيد املنتخب حتى
اآلن ...ويؤكد شرعية العمليات العسكرية للجيش الليبي ،وإبراز خطورة تزايد الدعم التركي
والقطري واإليراني املوجه إلى إرهابيي املنطقة الغربية ،وكثافة انتقال املقاتلني األجانب إلى
مناطق الصراع الليبي عبر تركيا وما تمثله من محاولة تحويل الساحة الليبية إلى ميدان
ســوري جديد ،وارتباطات امليليشيات التابعة لحكومة الــوفــاق (فــي طرابلس) بالعناصر
والكيانات اإلرهابية ،واالستفادة من البيانات التي يقوم املتحدث باسم الجيش (املسماري)
بنشرها يوميًا منذ بداية العمليات في تبني املواقف الرسمية عما يحدث في ليبيا».
فــي املـقــابــل ،ح ــذرت االستراتيجية مــن اإلش ــارة إلــى «ميليشيات حكومة الــوفــاق الوطني
بأنها سلطة شرعية أو قوات نظامية ،مع تجنب أي موضوعات تتعلق بالدعم العسكري
ً
الخارجي املقدم إلى الجيش الوطني (حفتر) ،وخاصة الفرنسي واإلمــاراتــي ...فضال عن
ضــرورة عــدم التعاطي مع املجلس الرئاسي الليبي على أنــه جــزء من الحل ،والتركيز في
املقابل على أنه جزء من املشكلة بحكم التحالفات التي يرعاها حاليًا لجماعات وتنظيمات
إرهابية واضحة ،وتسخيره موارد الدولة التي يسيطر عليها مليليشيات مصراتة وطرابلس،
ً
واستدعائه الواضح التدخل الخارجي ،فضال عن تصعيد أقطاب املنطقة الغربية مواقفها
العدائية املباشرة وغير املباشرة ضد مصر».
بــاالنـتـقــال إلــى الـجــزائــر ،ش ــددت تعليمات املـخــابــرات على «التغطية اإليـجــابـيــة املتواصلة
للمواقف التي يتخذها الجيش الجزائري ،واالستفسار املستمر عن أسباب إصــرار عدد
من التيارات على الخروج عن الدستور والخطوات التي يقررها لتنظيم املرحلة االنتقالية،
رغم أنها تتيح إجراء االنتخابات بسرعة في يوليو (تموز)  ،2019مع تأكيد أن هذا اإلصرار
يؤدي بالضرورة إلى سيناريوات الفوضى ،وتوصيل رسائل تؤكد ثبات املوقف املصري
ً
حيال األوضاع في الجزائر ،وذلك بالتركيز على حرص مصر قيادة وحكومة وشعبًا على
الحفاظ على استقرار الجزائر بشكل خاص ،ومنطقة املغرب العربي بشكل عام ،ملا لذلك
من تأثيرات مباشرة على األمن القومي املصري ...وثقة مصر في قدرة الجيش والشعب
الجزائري على عبور املرحلة الدقيقة الراهنة بشكل ُيلبي تطلعات الشعب الجزائري ،والتأكيد
على عمق العالقات التاريخية».
ولذلك ،حذرت االستراتيجية من «الطعن في نيات أو عدالة املطالب التي رفعتها التظاهرات
فى الجزائر ،والتناول املوضوعي لها كمعادلة بني شرعية تلك املطالب في إزاحــة النظام
الجزائري السابق من جانب ،ومحاولة بعض األطراف استخدام ذلك في تنفيذ سيناريوات
الفوضى من جانب آخر ،مع عدم الخوض في أي مواقف أو تصريحات للقيادة السياسية
ُ
املصرية أو للحكومة تتعلق باألحداث الجزائرية ،حتى ال تفسر بشكل يؤثر على العالقات
الثنائية ،وخاصة على املستوى الشعبي ،وال سيما مع اقتراب توافد الجماهير الجزائرية إلى
مصر لحضور مباريات كأس األمم األفريقية في يونيو (حزيران)» الجاري.

