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 مقدمة  

بتصريح حول احتمالية التدخل  ،2020يونيو/حزيران  20يوم  ،عبد الفتاح السيسي ،خرج الرئيس المصري ،بشكل مفاجئ

أحمر لحكومة الوفاق المعترف بها  افي نفس الوقت وضع السيسي خط   .ذلكلالعسكري المصري في ليبيا إذا دعت الضرورة 

 .(1)اال تتجاوزه وإال سيكون الرد المصري مختلف  أوالمدعومة من تركيا ب ادولي  

 

 ىإل ،خليفة حفتر ،للواء المتقاعد اوالعسكري سر   االموقف المصري من الوضع في ليبيا والذي تغير من الدعم السياسي علن  

، يأتي ضمن سردية مصرية حول تعرض أمنها القومي للخطر بسبب ما تصفه مصر االتهديد المباشر بالتدخل عسكري  

ليشيات إرهابية" في إشارة إلى المكونات العسكرية في قوات حكومة الوفاق، ومحاوالتها الدخول يبأنها "م اها دوم  ؤوحلفا

 .الليبية-لحدود المصريةكلم من ا 1000إلى مدينة سرت والتي تبعد قرابة 

 

و تقاسم الثروة في أفي ليبيا في ظل تصاعد النفوذ اإلقليمي بين روسيا وتركيا وأوروبا على بسط الهيمنة  االوضع المعقد حالي  

قته الحرب األهلية، يشير إلى أن التهديدات التي أطلقها الرئيس المصري ال يمكن أن تكون خارج سياق هذا البلد الذي مز  

 .(2)دافع بين القوى الكبرى بل باألساس هي رد على التنافس الحالي على ليبياالت

 

ة عن خيار الحرب في ليبيا بالنسبة لمصر، وما إن كان هو المالذ األخير أم أن هناك خيارات ولعل ذلك يثير تساؤالت ملح  

تهديده أم أن األمر ال يخرج عن إطار التهديد؟، أخرى يمكن أن تلجأ لها القاهرة، وهل يمكن بالفعل أن ينفذ الرئيس المصري 

ة مثل أزمة سد النهضة مع مستقبل القضايا المصرية الملح   اكذلك كيف سينعكس هذا التهديد على الملف الليبي بالكامل وأيض  

 في ليبيا بالفعل؟ اثيوبيا في حال تدخل الجيش المصري عسكري  إ

 

 م القاهرةوالمقاربات المتاحة أماالتدخل العسكري 

المتابع لألوضاع الحالية في ليبيا يجد أن الكثير من األخطاء التي وقعت فيها القاهرة حيال هذا الملف تسببت في إضعاف 

كلم، فعلى سبيل المثال موقف  1200أكبر، رغم أهمية ليبيا التي تربطها حدود مع مصر تتجاوز  اموقفها وليس منحها نفوذ  

ل مصرع دروكدال نهاية تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي بل هو نقطة مهمة من دورات العنف في الساحل )الفرنسية(  لن يشك ِّ
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 تفاق الصخيرات وشن  اعندما قرر حفتر اإلطاحة ب- 2019صانع القرار المصري من األزمة التي اندلعت في أبريل/نيسان 

وهذه  ،للحملة التي يقوم بها حفتر ابالعكس كان داعم  بل  الم يكن محايد   -اعملية عسكرية ضد الحكومة المعترف بها دولي  

اإلمارات التي تقف وراء مغامرات  عالخطوة حولت القاهرة إلى معاد لحكومة الوفاق في الغرب ووضعتها في خندق واحد م

 .(3)حفتر غير المدروسة

 

الضغط التي كان يمكن اللجوء إليها بعد  دور القاهرة في األزمة الليبية وأفقدها الكثير من أوراقزاد من تعقيد هذا الموقف 

دخول أطراف جديدة إلى الساحة الليبية مثل تركيا وروسيا السيما أن الموقف المصري الداعم لحفتر هو ما أزال الحرج عن 

 اوقع  ومنحها م امن تركيا التي وجدت الفرصة سانحة للعب دور أكبر إقليمي   اعسكري   احكومة فائز السراج عندما طلبت دعم  

 نفوذها إلى إفريقيا عبر ليبيا. أكبر لمد    اي  ساجيوسي

 

ا عقب مطالبات ليس الخيار األوحد بالنسبة لمصر اآلن خاصة في ظل تعقد المشهد بشكل كبير وأيض   ،خيار التدخل العسكري

يمكن للقاهرة أن تلجأ إلى مزيد من الحلول السياسية هنا  .بالطبع مصر وتركيا ومنهاالواليات لكل األطراف بعدم التصعيد 

يمكنها الضغط من أجل استمرار المسار  و على األقل للحفاظ على أمنها القومي. فمثال  ألتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية 

 .(4)صالح عقيلة ،رئيس مجلس النواب به عن حفتر والبحث عن بديل له في ظل القبول الدولي الذي يحظى االسياسي بعيد  

 

 ،التنسيق مع تركيافس الوقت أقل حدة من خيار الحرب ا من الخيارات التي قد تكون صعبة بالنسبة للقاهرة لكنها في نأيض  

 ،اويش أوغلوجمولود  ،عرضته أنقرة بالفعل على لسان وزير خارجيتها وهذا األمر ،الغرب الليبي اآلن الفاعل األهم في

النظام المصري  يفيعاون مع مصر في هذا الملف، لكن هذا الخيار قد يتسبب في إزعاج حلعندما ألمح إلى احتمالية الت

د عسكري وفصح عن وجخاصة أن بوتين ال ي   اروسي أيض  وربما يتسبب في غضب  ،اإلمارات والسعودية :وهما ،األساسين

 .(5)في هذا األمر امقابل لعب مصر دور   لبالده

 

 ،وهي استمرار التعاون مع الدول األوروبية ،عبد الفتاح السيسي ،خيارات الرئيس المصري ا قد تكون أحدمقاربة ثالثة أيض  

ا، والقيام بدور جوهري في الحوار السياسي، لكن ذلك يتطلب مصداقية عالية أيض  مثل ألمانيا وفرنسا ومحاولة استمالة إيطاليا 

مصر كانت تتعامل منذ البداية مع أطراف أن با علم   بية،طراف الليى مسافة واحدة من جميع األلبرز شروطها الوقوف عأمن 

 محمد عبد العزيز. ،من حكومة السراج على أنهم هم الممثلون الشرعيون لليبيا ومنهم السفير الليبي في القاهرة

 

 ؟وراء تهديد القاهرة بالتدخل العسكري ذاما

فالصراع اإلقليمي  ،عن السياق العام لألحداث التي تدور رحاها في الشرق األوسط اال يمكن اإلجابة على هذا السؤال بعيد  

عرف بالثورات المضادة منذ وبين الطرف اآلخر الذي يقود ما ي   2011بين الدول الداعمة للربيع العربي الذي اندلع عام 

مثل مصر واإلمارات والسعودية  ا فنجد دوال  ، ألقى بثقله على المعركة القائمة في ليبي2013االنقالب العسكري في مصر عام 

د نقلها إلى طرابلس العاصمة وما حولها اإسرائيل تقف وراء المغامرات التي يقوم بها خليفة حفتر في الشرق وأر اومن خلفه

ل قرابة عقد ير قبيد الثورات العربية التي طالبت بالتغوأمصر والذي يعد الطريقة المثلى ل لتكرار نموذج النظام العسكري في

 من الزمن. 
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والتي  اخر من المعركة بدعم حكومة الوفاق المعترف بها دولي  اآل قفان على الطرفتنجد تركيا وقطر  ،على الطرف الثاني

معمر القذافي. ومن هذا السياق نفهم الهدف من التلويح  ،ضد العقيد الراحل 2011تمثل ما تبقى من ثورة فبراير/شباط عام 

 لدخول بحرب في ليبيا.باالمصري 

 

خالف األجندات السياسية بين تركيا من ناحية والدول العربية الداعمة لحفتر من ناحية ثانية يقف وراء هذا التهديد والتلويح 

بالحرب إضافة إلى عوامل أخرى خاصة بالنظام المصري منها ما هو داخلي ومنها ما هو مرتبط بالتحالفات التي يقيمها 

 :وتقف وراء أغلب مواقف السياسة الخارجية المصرية ومحدداتها. ومن أبرز هذه العوامل 2013السيسي منذ 

 الهروب إلى األمام بسبب األوضاع الداخلية -1

من أزمات اقتصادية  ،وما تالها من انقالب عسكري بعدها بعامين 2011 كانون الثاني/يناير 25منذ ثورة  ،تعاني مصر

ا حالة الركود التي تمر بها المنطقة بالكامل دعائم االقتصاد، وأيض   ىحدإحة التي كانت تمثل كبيرة تمثلت في تراجع السيا

في رحيل الكثير من االستثمارات األجنبية وعودة عدد ال بأس  تضطرابات األمنية منذ تلك الفترة والتي تسببضافة إلى االإ

ومن ثم قد يكون الحل  اعلى النظام المصري داخلي   ي مزيد من الضغطفتسبب مما به من العمال المصريين في الخارج 

 (.6العصب الوطني واالصطفاف خلف القيادة السياسية) المؤقت اآلن هو البحث عن عدو خارجي من أجل شد   

وفشل القاهرة في  (19ا الكارثة التي يمر بها القطاع الصحي المصري بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد أيض  

في المزيد من الغضب والحنق على النظام السياسي في ظل تزايد عدد اإلصابات والوفيات بشكل كبير  تعليه تسببالسيطرة 

 ومن ثم قد يكون الحل في التصعيد الخارجي.

 

النظام السياسي ثمة أمر آخر وطيد الصلة بفرضية الهروب من األزمات الداخلية وهو أزمة سد النهضة التي باتت تحاصر 

لقطاع الزراعة بشكل  ال تهديد  يمث    اإذ أصبحت فرضية انخفاض منسوب المياه في نهر النيل واقع   ؛كل كبيرالمصري بش

ا تأثير ذلك على % من األراضي الزراعية المصرية من الخدمة وأيض  30مما قد يتسبب في خروج نحو  ،حقيقي هذه المرة

 .ايض  حياة المصريين الذين يعتمدون على النيل في مياه الشرب أ

 

وقد باتت األزمة المحتملة في حال عدم التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح مصر المائية، تحاصر النظام المصري، السيما 

رئيس  عم ،2015عام  ،السيسي المسؤولة األكبر بسبب توقيعه اتفاق المبادئبسبب فشله التفاوضي منذ البداية، ويتحمل 

 مريام ديسالين.  ىهايل ،الوزراء اإلثيوبي السابق

 

 مزيد من ضغوط الحلفاء -2

الشيخ محمد  ،ظبي في ولي عهد أبوالمتمثل  ،برز حلفاء السيسيأسباب التصعيد المصري في ضغوط أيكمن جزء مهم من 

صمة السبل، وهو يرى أن فشل الهجوم على العا لخليفة حفتر، بك ،ط بشكل واسع في دعم اللواء المتقاعد، فاألخير تور  بن زايد

مارات وأدوارها في المنطقة، ولذلك طرابلس، والهزائم التي تعرضت لها قوات حفتر، تهدد بشكل مباشر وجوهري خطط اإل

ا، هدافها بوقف تقدم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولي  أوماراتية عن الحسابات اإل اال يمكن تصور التهديد المصري بعيد  

 .(7)العسكرية من جديدإن لم يكن تغيير المعادلة 

 

 المكايدة السياسية -3

ودي، وتفاقمت هذه المشاعر بعدما والسع يماراتاإل ،ثار دخول تركيا في المشهد الليبي غضب النظام المصري وحليفيهأ

 لى سرت.إ سهمت المساعدات العسكرية التركية في تفوق قوات الوفاق واندحار قوات حفتر وصوال  أ
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محمد ، ى الرئيس المصري الراحلعل ،2013عام  ،النقالب العسكريا بعد اا كبير  التركية توتر  -المصريةشهدت العالقات 

ب في الكثير من الخالف بين البلدين في العديد من تسب  مما  ؛لعدد كبير من المعارضين المصريينواستقبال تركيا  ،مرسي

ا دعم مصر السياسي لنظام بشار األسد ودور القاهرة وأيض   2016الملفات ومنها محاولة االنقالب العسكري في تركيا عام 

 نها منظمات إرهابية في سوريا.أفها تركيا على ليشيات الكردية التي تصن   يفي التنسيق مع الم

 

ن اقتراب تركيا أ ىن القاهرة ترأسباب المهمة في تلويح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، السيما كان هذا الخالف أحد األ

 منها القومي.ا ألا جدي  و حلفائها من حدودها الغربية يمثل تهديد  أ

 

 القلق من التهميش -4

د روسي وأميركي وتركي في ليبيا واحتمالية إبرام صفقة بين وهم آخر وهو قلق القاهرة من التهميش في ظل وجمثمة عامل 

قتصادي سيما ذات الطابع االالالقاهرة صالح االلتفات إلى م، من دون أنقرة وموسكو في ليبيا على غرار ما حدث في سوريا

مثل المشاركة في إعادة اإلعمار أو إفساح المجال للعمالة المصرية للعودة إلى ليبيا مثلما كانت عليه في السابق قبل رحيل 

 (.8قواعد عسكرية في الشرق الليبي)قامة تركيا إبضمان عدم ا ر بنحو مليوني شخص وأيض  قد  ت  ، والتي كانت معمر القذافي

ومن ثم قد يكون هدف السيسي الرئيس من هذا التلويح هو لفت االنتباه إلى عدم تجاوز مصالح القاهرة في ليبيا وإشارة إلى 

األطراف التي تمتلك زمام األمور بشكل كبير إلى أن مصر قد تلجأ إلى الخيار العسكري إذا ما تجاوزت هذه الدول مصالح 

 قاهرة.ال

 

 الخيارات المصرية البديلة

يمثل الملف الليبي أهمية قصوى بالنسبة لألمن القومي المصري ورغم ذلك تعاملت القاهرة معه بطريقة قد تبدو مخالفة لعرف 

على  الفلسطينيالملف  ففي ؛فيما يتعلق بملفات األمن القومي الوجية جانب  يويدالدبلوماسية المصرية التي تنحي الخالفات األ

جماعة فيه القاهرة في الوقت التي تصنف سبيل المثال، تتعامل المؤسسات األمنية والسياسية المصرية مع حركة حماس، 

، لكن في الملف الليبي تعاملت "التخابر" مع حركة حماسـالجماعة بوتحاكم بعض قيادات  كتنظيم إرهابي،اإلخوان المسلمين 

 مكايدة السياسية.األجهزة المصرية مع الملف بطريقة ال

 

حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج تعد أحد مخرجات اتفاق الصخيرات الذي تمخض عنه الحل ورغم أن 

يديولوجية، أن القاهرة تناصبها العداء وتدعم خصومها بدعاوى أ الإ، وتحظى باعتراف دولي، 2016 السياسي في ليبيا عام

خيارات صانع القرار  زاد من تعقيدوهذا األمر ، من الحل ااألزمة بليبيا وليس جزء  من ا جزء  الطرف المصري حتى أصبح 

 .(9)المصري فيما يتعلق باألزمة الراهنة

 

في ظل احتمالية وجود قرارات أخرى ذات طابع  امتطرف   الكن رغم ذلك يعد قرار التلويح بالحرب من قبل السيسي خيار  

سياسي مثل محاولة التوسط مع أخرى مع األطراف الليبية المتناحرة بما فيها حكومة الوفاق التي قد ال تعارض لعب دور 

 شعرة معاوية ،فتحي باشاغا ،وزير الداخلية في حكومة الوفاقبقى أ، وقد عن الدعم العسكري لحفتر امصري سياسي بعيد  

 ليبيا.في  اسياسي   ااحتمالية لعب مصر دور  مع مصر، حينما أشار إلى 

 

 ،بشأن تفهمها لتأثير ليبيا على األمن القومي المصري ،مولود جاويش أوغلو ،كذلك ما قالته تركيا على لسان وزير خارجيتها

ة بلعب دور سياسي في األزمة لكن من قبل الطرف الفاعل واألهم في الغرب الليبي في حال رغبت القاهر ا رسالةأيض  يعد 
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ب من قبول طرف حكومة الوفاق سهم في تعقيد األمر وصع  أالتلويح بالتدخل العسكري المصري في الملف الليبي قد يكون 

 لتطبيق.ل لدور مصري لكن رغم ذلك يظل هذا االحتمال قابال  

 

 المصري حدود التدخل العسكري 

ن لكن هذا ال يعني أن القاهرة أالعسكري في ليبيا يعد التصريح الرسمي األول للقاهرة بهذا الشتلويح السيسي بإمكانية التدخل 

على الحدود مع ليبيا أو في العمق الليبي أهداف بقصف  من قبلالطيران المصري  فقد قاملم تقم بعمليات عسكرية من قبل، 

 (، حسب التصريحات الرسمية،داعش)ولة اإلسالمية و عناصر تابعة لتنظيم الدأضرب معسكرات تابعة لعناصر جهادية ل

 .(10)مثلما حدث عقب إعدام عدد من العاملين المصريين المسيحيين على يد التنظيم الجهادي في سرت

 

ا أن ، ولن يكون متوقع  فإن األمر لن يصل إلى الحرب الشاملةبالتدخل العسكري،  تنفيذ تهديدهر النظام المصري قر  في حال و

ا إلى األراضي الليبية، والسبب األساسي يعود لما استقر في عقيدة الجيش المصري من قناعة دبابات وجنود  قاهرة ترسل ال

العوامل ، كان من بين 1962ن التدخل العسكري المصري في اليمن عام أا، وتحديدا إلى االعتقاد بعام   50تعود إلى أكثر من 

ا إحجام مصر عن إرسال قوات إلى اليمن رغم ضغوط اإلمارات ذلك يفسر أيض  ، ولعل 1967األساسية لنكسة يونيو/حزيران 

 .(11)والسعودية

 

وهذا يعني أن التدخل العسكري المصري في ليبيا إذا تحول من التهديد إلى التنفيذ فإنه من المتوقع أن يكون عبارة عن 

كما قد تقوم مصر بوضع ، اف في الغربو قصف أهدأوات كبيرة نشر قولن يشمل  ،ضربات جوية في أماكن الشرق فقط

وقد يتطور األمر إلى نشر قوات في عن ذلك،  اإلى جانب قوات حفتر، واإلعالن رسمي  مستشارين عسكريين مصريين 

ليشيات" التي تراها يو ليبيا من باب حماية تلك الحدود من وصول "المأاألماكن الحدودية مع ليبيا فقط سواء في داخل مصر 

تسليح وتدريب قبائل ليبية مقيمة في شرق ليبيا، لتقاتل تحت وحسب التلويح المصري المباشر، فمن المتوقع  رهابية.القاهرة إ

بناء القبائل المستوطنة على الحدود ولها صالت ذلك الى إشراك موطنين مصريين من أشراف وتوجيه مصريين، وقد يمتد إ

 قرابة مع القبائل الليبية في الجانب اآلخر.

 

يظل هناك سيناريو آخر )ضعيف التحقق( وهو التورط بحرب شاملة في ليبيا تحت ذريعة تهديد األمن القومي من قبل  لكن

دخل جيشه في مستنقع كبير وهذا األمر قد يكون كارثة بالنسبة لجميع األطراف وخاصة الطرف المصري الذي قد ي   ،تركيا

الغرب والشرق الليبي قد تنهك القوات المصرية بشكل كبير وتجعلها  على غرار المستقنع اليمني فالمسافات الشاسعة بين

رة في ظل حالة غضب من قبل عدد كبير من قبائل الغرب الليبي ووصف هذا التدخل على فريسة للطائرات التركية المسي  

همين مق على حرب بين حليفين ا من قبل الواليات المتحدة التي لن توافأيض   ادولي   اأنه احتالل وهذا األمر قد يكون مرفوض  

 في ظل التنافس مع روسيا اآلن في ليبيا بالتحديد. ،تركيا ومصر :وهما ،لها

 

 مواقف القاهرةالدور الخارجي في 

بسبب التحالفات المعقدة  هلها مصالح كبيرة في ليبيا تقف وراء اف  اهناك أطر نإ بل ،اخالص   امصري  التصعيد األخير لم يكن 

والمتشابكة في المنطقة ورغبة هذه األطراف في تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية بالزج بمصر في هذه الحرب. ويمكن 

 ذكر عدد من الدول التي لها مصالح في ليبيا وقد تكون وراء هذا الموقف:

 نوالحلفاء الخليجي -1
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تقف اإلمارات والسعودية في خندق خليفة حفتر إضافة إلى مصر ولكن تختلف مصالح كل طرف منها بدرجات متفاوتة 

ا تعتبرها جزء  فاإلمارات على سبيل المثال تعد الداعم األكبر واألهم بالنسبة لحفتر في هذه الحرب للكثير من األهداف التي 

ير مثل ليبيا ومحاصرة مكين الثورات المضادة في الدول التي حدث فيها تغيتمن استراتيجيتها في المنطقة، ومن بين ذلك 

 عن مواجهة قوى اإلسالم السياسي التي تعتبرها أبو ومحاولة التقرب والتأثير على الجزائر والسودان، فضال  ، اتونس أيض  

 .(12)اللدود اآلن برها اإلمارات خصمهاتتركيا التي تعمواجهة إلى بالطبع إضافة ا، ا مباشر  ظبي عدو  

 

إال أن التناغم الحالي بين ولي نفس المسافة التي تراها اإلمارات، السعودية تتفاوت مصالحها بالنسبة لحفتر فهي ال تقف على 

وجود تركيا في المشهد زاد من ، لكن الموقف السعوديقد يقف وراء  ظبياني،ونظيره ال ،محمد بن سلمان ،العهد السعودي

 .(13)وتوريطها بمواجهة مع أنقرةلعسكري اخيار بني اللتالتدخل، ودفعها للقاهرة رغبة السعودية ب

 

 روسيا -2

ومن   ،"فاغنر" القريبة من الكرملين مرتزقةد عسكري رسمي لها في ليبيا، رغم وجود ولم تعلن روسيا عن وج ،حتى اآلن

ذ تتمركز قوات فاغنر في قاعدة الجفرة إ ؛ثم فتحديد الخطوط الحمراء التي أعلنها السيسي تصب في مصلحة الروس أوال  

س )مخصصة للتفوق الجوي والهجوم األرضي إ" 29طائرة حربية من نوع "ميغ  14ا بـالجوية والتي زودتها موسكو مؤخر  

عد استراتيجية ومن ثم فإن هذه القاعدة ت "، )مخصصة للهجوم األرضي(،24ي ا(، باإلضافة إلى عدد من طائرات "سوخومع  

 ؛عن وضع خطوط حمراء لحكومة الوفاق اتتركها بسهولة لكن في نفس الوقت لن يمكنها اإلعالن رسمي   بالنسبة لروسيا ولن

وراء تلويح السيسي بالتدخل  وهذا يعزز فرضية وقوف روسيا اولذلك فإن التلويح المصري قد يكون في صالح الروس أيض  

 .(14)العسكري

 

 

 

 إسرائيل -3

ي البريطاني كشف عن إجراء لقاء جمع آقد يكون من غير المعلوم الدور الذي تلعبه إسرائيل في ليبيا لكن موقع ميدل إيست 

للمرتزقة مسؤولين إسرائيليين مع حفتر برعاية المخابرات المصرية، وفي نفس الوقت قدمت إسرائيل شحنات عسكرية 

  الداعمين لحفتر.

 

ا بالمصالح كثر ارتباط  أوراء هذا الخيار اإلسرائيلي، لكن األمر يبدو  2010التركي منذ عام -وقد يكون الخالف اإلسرائيلي

االسرائيلية في البحر المتوسط، والمخاوف التي تتشاركها إسرائيل مع دول أخرى أبرزها اليونان وقبرص وحتى مصر، من 

تركيا وحكومة الوفاق حول الحدود البحرية بين البلدين، ومستقبل الوجود التركي في ليبيا على مصالح هذه الدول  االتفاق بين

"، وهو خط EastMedسرائيل مع اليونان وقبرص على اتفاق إلنشاء خط غاز شرق المتوسط "إفي المتوسط. وقد وق عت 

ن حقول في البحر المتوسط إلى اليونان ث م  إلى بقية أوروبا لكن  غاز من المفترض أن ينقل الغاز اإلسرائيلي والقبرصي م

 .(15)التدخل التركي األخير في ليبيا يقف حجر عثرة في الطريق

 

 

 خرىالتدخل المصري على ملفات األمن القومي األ تأثير
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حتمالية التورط في حرب اويدرك أن التشابك في الملفات الخارجية و ايعي رأس النظام السياسي في مصر هذه الخطوة جيد  

على باقي الملفات وهذا متوقف على النجاح أو اإلخفاق في التدخل العسكري ومن ثم قد يكون أحد  اأو إيجاب   اقد ينعكس سلب  

ض أمنها القومي للتهديد في حال تعر   ان القاهرة يمكنها التدخل عسكري  أأهداف النظام المصري هو توجيه رسالة إلى إثيوبيا ب

فإن هذا  -هالو قرر النظام المصري شن  -ففي حال اإلخفاق في الحرب  ؛ل مقامرة كبيرةمن قوى خارجية وهذا األمر قد يمث   

على ملف سد النهضة وقد تستغل إثيوبيا حالة االنشغال المصري بالوضع في ليبيا وتمضي في ملء خزان سد  اسينعكس سلب  

لنهضة وحينها لن يكون أمام القاهرة أي خيار آخر غير العمل العسكري ضد أديس أبابا وهذا األمر قد تكون تكلفته عالية ا

 .(16)حينها اجد  

 

ويجعل قدرة البالد على إيجاد بدائل كبير ا التدخل العسكري خارج البالد سوف يزيد من األزمة االقتصادية الحالية بشكل أيض  

 .اا أيض  مكلف   امة سد النهضة أمر  ثار أزآلتفادي 

 

العسكري في ليبيا قد تنعكس بشكل سلبي على الوضع في سيناء  ا فيما يتعلق بالوضع في سيناء فإن احتمالية التدخلأيض  

لصالح الجماعات المسلحة وهذا سيزيد من تشتيت القوات المصرية التي تعاني دون حرب خارجية من عدم قدرتها على 

وجود تنظيم "داعش"، ففي حال اللجوء إلى التدخل العسكري في ليبيا فإن القيادة العسكرية المصرية قد تلجأ القضاء على 

إلى سحب جنود من أماكن حيوية مثل سيناء والسويس التي يوجد بها تمركز الجيش الثالث الميداني والدفع به نحو المنطقة 

سبب في إضعاف لعسكرية في باقي المناطق الحيوية المصرية مما قد يتا يمكن أن تعيد مصر انتشار قواتها االغربية وأيض  

وهذا غير مقبول بالنسبة للقيادات العسكرية المصرية التي تعرف مدى  ،دة على الحدود الشرقيةووجالقوات المصرية الم

 .(17)أهمية هذه المنطقة على األمن القومي سواء  فيما يخص إسرائيل أو في سيناء

 

المصري بالدخول في حرب بليبيا في إطار التهديد ولفت االنتباه لمصالح القاهرة دون اإلقدام على هذه الخطوة  يبقى التلويح

 .النظام المصريعلى الكبيرة  لتكلفتها اإال في الضرورة وحتى إن حدثت فإنها لن تتحول إلى الحرب الشاملة نظر  

 

ا الموقف لتنافس بين الدول اإلقليمية مثل تركيا وروسيا وأيض  ثمة أمر آخر وهو متعلق بالوضع الحالي في ليبيا بسبب ا

 عن هذا التشابكات لن يكون مقبوال   اعيد  د روسيا في المنطقة مما يعني أن ربط األهداف المصرية بووجلركي الرافض ياألم

 .(18)ركيةيمن قبل هذه القوى وعلى رأسها الواليات المتحدة األم

 

األدنى من مصالحها في ليبيا دون التورط في عملية عسكرية من خالل تغليب الحل السياسي يمكن أن تحافظ مصر على الحد 

الذي بدأ يلوح في األفق على حساب العمل العسكري ووقوفها على مسافة واحدة من األطراف الليبية المتناحرة مما يعطيها 

 قوة في جمع األطراف على طاولة مفاوضات ترعاها مصر.

القاهرة مواقفها الخارجية في إطار الصراع اإلقليمي وضمن أجندة بعض الدول الخليجية قد يكلفها الكثير  فإن رهن ،اوأخير  

 .(19)ل خيارات أمنها القومييقل    افقدها الكثير من أوراق الضغط وأيض  وي  
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