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من فوق رمال الصحراء الغربية المصرية، وفي قيادة المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي 
الميبية، وقف الرئيس المصري عبد -الحدود المصريةكم من  011براني، وعمى مسافة 

الفتاح السيسي، رئيس الجميورية، والقائد األعمى لمقوات المسمحة، بين رجالو، وجنوده، من 
قوات المنطقة الغربية العسكرية، التي تضم مقاتمي القوات الجوية، والقوات الخاصة، 

وبكل وضوح، لمن ييمو األمر في المدرعة، ليرسل إنذاره األخير، صراحة،  10والفرقة 
داخل ليبيا، سواء في طرابمس، أو في غيرىا، من العناصر اإلرىابية، والمرتزقة، 

 والمميشيات، أو خارج الحدود الميبية، في أنقرة، وغيرىا. 

ورغم أنو لم يمفظ اسم تركيا، صراحة، إال أن الرسالة كانت واضحة، جمية؛ فتركيا ىي 
ي ليبيا، بطرق غير مشروعة، منتيكة القرارات الدولية، لألمم المتحدة، الدولة التي تدخمت ف

وقرارات مؤتمر برلين، بحظر توريد السالح إلى ليبيا، فمم تكتف بتوريد العربات المدرعة، 
، والطائرات المسيرة بدون طيار، بل ونقمت المرتزقة األجانب من شمال M60والدبابات 

مركز قيادة وعمميات، من ضباط أتراك، ومركز استخبارات، سوريا، إلى ليبيا، وأنشأت بيا 
غير عابئة بزعزعة االستقرار، واألمن الداخمي، في ليبيا، وعاممة عمى تقويض محاوالت 

 الوصول إلى حل سياسي، داخمي، بين األطراف الميبية المتنازعة. 

نما، فقط، لتحقيق مطامعيا، ال تي يمكن تمخيصيا في لم تتدخل تركيا في ليبيا، لنصرتيا، وا 
ستة أطماع، أساسية؛ أوليا، االستيالء عمى النفط الميبي، الذي تمثل احتياطاتو المركز 

 77األول أفريقيًا، والتاسعة عالميًا، ومن المقدر استمرار احتياطات النفط الميبية لمدة 
، لالتحاد عامًا، فضاًل عن أن قربيا من أوروبا، جعميا تحتل المركز الثالث كأكبر ُمصدر

مميون برميل سنويًا. وال شك أن ذلك كمو  312األوروبي، بعد النرويج، وروسيا، بإجمالي 
قد أغرى تركيا باالنقضاض عمى تمك الثروة البترولية اليائمة، إلنعاش اقتصادىا، الذي 



تدىورت مؤشراتو لنسب غير مسبوقة. وىو ما دفع إردوغان، لميث، سريعًا، نحو مدينة 
 ية، كبوابة الوصول لمنطقة اليالل النفطي الميبي، إلحكام سيطرتو عمى حقولو. سرت الميب

أما المطمع التركي الثاني، فيو تثبيت أقداميا في ليبيا، لالنقضاض عمى نصيب األسد 
من خطة إعادة اإلعمار، في ليبيا، عند استقرار األوضاع بيا، والمقدر أن تبمغ مئات 

ن حصمت عمى ذلك بطرق غير شرعية، معولة عمى ما المميارات من الدوالرات، حت ى وا 
 كان ليا، أيام حكم الرئيس القذافي، من آالف العمال األتراك في ليبيا. 

فيما يتمخص المطمع التركي الثالث، في ليبيا، باالشتراك في إعادة تسميح، وتدريب، 
ليبيا، سيعطييا الحق، الجيش الميبي الجديد، فتييأ إلدارتيا أن وجودىا الفعمي، عمى أرض 

ويمكنيا من تنفيذ تمك العممية العسكرية، التي من شأنيا أن تدر مميارات الدوالرات، عمى 
الخزانة التركية. وىو ما يتكامل لمطمعيا الرابع، المتمثل في تأسيس قاعدة عسكرية بحرية، 

ميبي، بما تركية، في مصراتو، عمى البحر المتوسط، وأخرى جوية، في مطار الواطية، ال
 يحقق ليا تواجد عسكري، قوي، في شمال أفريقيا، لتحقيق حمميا، األكبر، مستقباًل. 

تؤسس المطامع األربع السابقة، لممطمع التركي الخامس، وىو مطمع بعيد المدى، إقميمي 
االمتداد، يتمثل في حمم عودة الحكم العثماني، إلى شمال أفريقيا، خاصة وأن الجار 

س، يسيطر عمى أغمبيتو البرلمانية، حزب النيضة اإلخواني، بما يتيح لتركيا المباشر، تون
موضع قدم في تونس، من خالل توجو اإلسالم السياسي، وىو ما بدأ بتسييالت راشد 
الغنوشي، زعيم حزب النيضة اإلخواني، ورئيس البرلمان التونسي، بما حقق لتركيا، حاليًا، 

 مكاسب ضخمة، في تونس. 

طمع السادس، واألخير، لتركيا، في ليبيا، فيتمثل في محاولة تيديد األمن القومي أما الم
المصري، بإحداث قمق لمصر، ولشعبيا، في االتجاه االستراتيجي الغربي، عن طريق نقل 
اإلرىاب لحدود مصر الغربية، بنقل آالف اإلرىابيين، والمرتزقة، من شمال سوريا، 

عادة تمركزىم في مدينة درنة الميبية، قرب الحدود بأسمحتيم، وأفكارىم المتطرفة،  وا 
المصرية، لمعمل عمى استنزاف الدولة المصرية. وىو األمر الذي أعمن الرئيس السيسي 
ن تطمب األمر تدخاًل عسكريًا مصريًا، لمحفاظ عمى األمن القومي  عن التصدي لو، وا 

ررة بميثاق األمم المتحدة، المصري، اعتمادًا عمى الشرعية الدولية، واإلقميمية، المق



رادة، البرلمان الميبي المنتخب، الذي أعمن عنو رئيس البرلمان الميبي،  واستجابة لطمب، وا 
المنتخب، عقيمة صالح، قبل أسابيع قميمة، أمام البرلمان المصري، عندما وجو نداءه 

 لمشعب المصري، وجيشو، وقائده، لحمايتو من الغزو التركي األجنبي لبالده. 

ومن ىذا المنطمق، وبعد إعالن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن استعداد مصر لمتدخل 
نقاذه من االحتالل التركي، وجرائم  عسكريًا، لحماية أمنيا القومي، ودعم الشعب الميبي، وا 
المميشيات اإلرىابية المتطرفة، تعاقبت إعالنات التأييد الدولية، العربية والغربية، لكل 

تي اتخذتيا القيادة المصرية، في سبيل الدفاع عن أمنيا القومي، وحدودىا، من الخطوات ال
نزاعات التطرف، والمميشيات اإلرىابية، وداعمييا في ليبيا، وخارجيا، فخرج بيان الخارجية 
األمريكية، مؤكدًا عمى ضرورة عمل ليبيا، وجيرانيا، وكل الجيات الخارجية الفاعمة، لتعزيز 

عمى خط المواجية، في المدن الميبية، سرت والجفرة، لتجنب تصعيد  وقف إطالق النار
الصراع، كما أكد الرئيس الفرنسي ماكرون، إن استمرار تركيا في التدخل في ليبيا، سيكون 
لو عواقب خطيرة، ستتصدى ليا فرنس بكل حزم، كما أكدت قيادة حمف الناتو عن تأييدىا 

 لخطاب الرئيس السيسي. 

العربي، أكدت المممكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، وعمى الصعيد 
جراءاتيا في سبيل  وغيرىما، عن تأييدىم، الكامل، لحق مصر في حماية أمنيا القومي، وا 
تحقيق ىدفيا، وخرج قرار الجامعة العربية باإلجماع، عدا قطر، بالطبع، مؤيدًا لمصر، 

والقبائل الميبية، بخطاب الرئيس السيسي، خاصة وأن  ورحبت القيادات الشرعية في ليبيا،
، ىي الوحيدة التي تبحث عن تأمين حقوق ”إعالن القاىرة“المبادرة المصرية، متمثمة في 

الشعب الميبي، إذ أوصت بضرورة الوصول لحل سياسي لممشكمة الميبية، وأن تجرى 
ق األمن واالستقرار في ليبيا شير، لتحقي 01انتخابات ليبية، برلمانية ورئاسية، في غضون 

 الحبيبة ، وضمان توزيع عوائد الثروات الميبية عمى كل أفراد الشعب الميبي الشقيق. 
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