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من فوق رمال سيدى برانى عمى الحدود المصرية الغربية، وقف السيد الرئيس عبدالفتاح 
لجيش المصرى يحمى وال ييدد، وأن القوة العسكرية السيسى يعمن بكل ثقة ووضوح أن ا

التى اصطفت أمام الرئيس بصفتو القائد األعمى لمقوات المسمحة فى البداية فى قاعدة 
سيدى برانى العسكرية الجوية من طائرات القوات الجوية المصرية بمختمف أنواعيا 

حرس الحدود،  وطيارييا وعناصر من القوات الخاصة من المظالت والصاعقة وقوات
المدرعة بكامل تشكيميا واستعدادىا القتالى لكى  12واصطفاف القوات البرية من الفرقة 

يعمن لمعالم أجمع أن الجيش المصرى التاسع عالميًا يقف حاليًا يؤمن حدود مصر الغربية، 
 وليؤكد السيد الرئيس أننا لن نكون غزاة وليس لدينا أى مطامع فى ليبيا. 

كممات السيد الرئيس جاءت لتؤكد أن االستراتيجية العسكرية لمقوات المسمحة  والحقيقة أن
المصرية ىى استراتيجية دفاعية منذ بدء تكوين الجيش المصرى، ألنو لم يحدث عبر 
التاريخ أن قام الجيش المصرى بالتوسع، ولكن كانت كل عممياتو السابقة بأوامر من 

وسيع رقعة اإلمبراطورية العثمانية، ومن ىنا جاءت السمطان العثمانى لتأديب دولة، أو لت
عقيدة المقاتل المصرى والدولة المصرية أن جيش مصر لتأمين حدودىا واستثماراتيا 
وأىدافيا الحيوية، أى أنيا استراتيجية دفاعية وليست استراتيجية ىجومية توسعية، لذلك 

لمسمحة ومن وسط رجالو وجنوده كانت رسالة السيد الرئيس وبصفتو القائد األعمى لمقوات ا
 ىى رسالة ردع لمن تسول لو نفسو المساس بأمن مصر القومى. 

وكانت تعبيرات السيد الرئيس أكثر دقة عندما قال إن جيشنا رشيد يحمى وال ييدد، وأكد أن 
الثوابت لالستراتيجية المصرية حددت تحرك مصر فى إطار احترام قرارات األمم المتحدة 

.. ثم االلتزام بقرارات مؤتمر برلين بيدف عدم دعم . مجمس األمن الدولى.  الصادرة من
أى عناصر فى ليبيا باألسمحة والمعدات العسكرية، كذلك دعمت مصر كافة المبادرات 
اإلقميمية والدولية لحل المشكمة الميبية فى إطار أن يكون الحل الميبى ليبًيا، وأن مصر لن 



مسمحة بدعم قوى خارجية تمثل تغييرًا جديدًا فى موازين القوى تسمح بسيطرة الميميشيات ال
فى المنطقة، وبالتالى تيديد دول الجوار التى نحن جزٌء منيا، وأشار الرئيس إلى أن إعالن 
القاىرة لحل المشكمة الميبية يتسق مع كل قرارات األمم المتحدة ومؤتمر برلين، وذلك بيدف 

ت الشعب الميبى واستعادة المؤسسات الوطنية الميبية، تحقيق إرادة وطموحات كافة مكونا
واستعادة األمن واالستقرار من خالل الوقف الفورى إلطالق النار وانسحاب كافة القوى 

 األجنبية وأسمحتيا ومرتزقييا من األراضى الميبية. 

والدول  وفور انتياء كممة السيد الرئيس بدأ التأييد بالتحرك المصرى من دول الخميج العربى
األوروبية، حتى الواليات المتحدة أعمنت بصراحة تأييد مبادرة الرئيس لوقف إطالق النار، 
والبدء فى مباحثات سياسية لتحقيق االستقرار عمى األرض الميبية، والحق يقال إنو برغم 
 كل المبادرات والقرارات السابقة لم ييتم أحد بوضع الشعب الميبى إال مبادرة السيد الرئيس
السيسى، لذلك فإن البرلمان الميبى المنتخب طالب مصر بالتدخل ومساندة القوات المسمحة 
الميبية.. ومن ىنا جاءت الشرعية التى أعمن عنيا السيد الرئيس وأن تحركو ىو استجابة 
لطمب البرلمان الميبى المنتخب وقرارات األمم المتحدة التى تؤيد حق الدولة فى حماية أمنيا 

 ى حالة أى تيديدات من الدول المجاورة. القومى ف

والحق يقال إن التدخل التركى العسكرى عمى أرض ليبيا قد عَقد المشكمة الميبية تمامًا 
وأضاف ليا أبعادًا جديدة كان من السيل الوصول إلى حل سياسى بين كل األطراف 

ا تعقيدًا، خاصة أن الميبية بدونيا، لكن جاء التدخل التركى لكى يزيد المشاكل داخل ليبي
تركيا لم تمتزم بقرارات األمم المتحدة أو مؤتمر برلين الذى كان أردوغان حاضرًا لو، 
واشترك فى ىذه القرارات التى حذرت من أى تدخل خارجى عمى األراضى الميبية سواء 
بالقوات أو األسمحة والمعدات.. من ىنا كسب أردوغان عداء معظم الدول األوروبية 

 ضاء حمف الناتو بقراره بالتدخل فى الشأن الميبى. خاصة أع

ولقد جاء تأكيد السيد الرئيس أن خط سرت والجفرة ىو خط أحمر ألن ذلك الخط ىو الذى 
تسعى الدولة التركية لموصول إليو لالستيالء عمى اليالل النفطى الميبى وبذلك تستولى 

ى استنزاف ونيب وسمب الثروات عمى ثروات الشعب الميبى حيث يعمل أردوغان حاليًا عم
الميبية لدعم االقتصاد التركى، كما يسعى أردوغان إلى إنشاء قاعدة جوية عسكرية تركية 
فى مطار الوطية وكذلك قاعدة عسكرية بحرية تركية فى ميناء مصراتة، وبذلك تكتمل 



القومى،  حمقة االستيالء العسكرى واالقتصادى عمى ليبيا بما يمثل أكبر تيديد ألمن مصر
باإلضافة إلى رغبة أردوغان فى حصول تركيا عمى نصيب أكبر فى عممية إعادة اإلعمار 
فى ليبيا التى سوف تتكمف مميارات الدوالرات، وىو الصراع المستقبمى عمى األراضى 
الميبية ليس من تركيا فقط ولكن من باقى الدول الكبرى وعمى رأسيا دول جنوب أوروبا 

المتحدة األمريكية، وبذلك تكتمل الحمقة التركية الستعادة مجد  وروسيا والواليات
اإلمبراطورية العثمانية بعودتيا مرة أخرى إلى أرض ليبيا وكل ذلك يمثل تيديدًا لألمن 
القومى المصرى، ومن ثم جاء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى من أرض صحراء 

الميبى ىو جزء من األمن القومى المنطقة الغربية العسكرية ليعمن أن األمن القومى 
المصرى والعربى، وأن قواتنا المسمحة قادرة بإذن اهلل عمى تحقيق أمن مصر فى كل 

 االتجاىات االستراتيجية. 
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