
سياقات 
4العددليبيا

تستعد مرص لتدخل عسكري ملنع القوات املدعومة من تركيا من التقدم إىل رشق ليبيا. 
تبقى  أن  ح  ُيرجَّ التدخل  الحال  بأنها جاّدة يف مسعاها، ويف  رسالة  ستوّجه مرص 

القوات املرصية ضمن املنطقة الحدودية الرشقية يف ليبيا.
قد يؤدي التدخل املرصي املحدود إىل تجميد الرصاع يف ليبيا مؤقًتا، لكنه لن يدفعه 

إىل إعالء كفة حلفائها على األرض. 
كما أن االنخراط املبارش ملرص سيثري أيًضا خطر املواجهة املبارشة مع تركيا، وبالرغم 
من أنها نتيجة غري محتملة يف الوقت القريب لكن أبعادها يمكن أن تثري أو تزيد 

من حدة الرصاع يف جميع أنحاء املنطقة. 
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موجز
تنفيذي

فرص تدخل مرص العسكري يف ليبيا

نرشة  غري دورية تصدر عن أسباب للشئون الجيوسياسية

رصح الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف 20 يونيو/حزيران أن مرص لها حق مرشوع يف التدخل يف ليبيا 	 
غرب رست  يقع  الذي  الجبهة  أن خط  السييس  أعلن  كما  بذلك،  للقيام  باالستعداد  املرصي  الجيش  وأمر 
والجفرة يف وسط ليبيا، هو “خط أحمر” داعياً إىل الزتام القوى املتصارعة بالخطوط اليت وصلت إليها، والبدء يف 

محادثات لوقف إطالق النار.  
تهديد السييس هو محاولة للحفاظ على النفوذ وتأمني املصالح املرصية بعد أحداث الشهر املايض اليت أدت 	 

املشري خليفة حفرت يف  ليبيا. وكانت مرص واإلمارات وروسيا قد دعمت قوات  القوى يف  تغيري يف مزيان  إىل 
محاولة لالستيالء على العاصمة الليبية طرابلس يف أبريل 2019، بينما تدخلت تركيا يف يناير 2020 نيابة 

عن حكومة الوفاق الوطين املعرتف بها من األمم املتحدة، مما أدى إىل وقف تقدم قوات حفرت. 
التيار وانسحاب 	  الوطين إىل عكس  الوفاق  املتحالفة مع حكومة  للقوات  الرتيك  العسكري  الدعم  وقد أدى 

قوات حفرت من جبهة طرابلس يف أوائل يونيو/حزيران بعد هزائم متتالية أشهرها كان يف مدينة ترهونة جنوب 
طرابلس، منهيًة بذلك جهود 13 شهًرا للسيطرة على العاصمة.

تداعياته  ويقرأ   ،
ً
ومكانا  

ً
زمانا خبر،  أو  موضوع  سياق  يختبر  موقف  تقدير 

 مسارات مستقبلية متوقعة 
ً
السياسيـة واالقتصاديــة واألمنيــة، مستعرضا

للحدث وفق التقديـــرات العلميـــة المتاحـــة

كرث من خديعة تهديدات السييس أ
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4العددسياقات ليبيا

موقف مرص املعقد

دالئل حول تصاعد وترية التوترات

وكان السييس قد اجتمع مع قادة من رشق ليبيا -بمن فيهم حفرت- إلعالن وقف أحادي إلطالق النار يف 	 
بأنه  التدخل املرصي سيكون مرشوًعا يستند إىل االدعاء  يونيو على أن  كيد السييس يف 20  تأ يونيو. إن   6

سيفرض وقًفا إلطالق النار.
رفضت حكومة الوفاق البيان بشكل قاطع واعتربته “إعالن حرب”، بينما أدى ثبات املوقف الرتيك من عملية 	 

وقف إطالق إىل انسحاب قوات حفرت من رست والجفرة والعودة إىل تمركزات عام 2015.

سبب اهتمام مرص األسايس بليبيا هو حماية أمنها على الحدود، فمرص ال تثق بحكومة الوفاق الوطين وترى 	 
يف التدخل الرتيك تهديداً جّدياً وذلك ألسباب سياسية واقتصادية متنوعة.

دعم مرص لقوات خليفة حفرت نابٌع من أملها بأن يتمكن حفرت من بسط األمن واالستقرار على الحدود املشرتكة.	 
بعيًدا عن املخاوف األمنية لحماية حدودها، فإن هدف مرص هو ردع تركيا عن مواصلة التقدم رشقا والجلوس 	 

على طاولة املفاوضات.
التقدم االسرتاتيجي الرتيك يف ليبيا ومنطقة البحر املتوسط واقرتاب بعض األطراف العربية القوية يف شمال 	 

أفريقيا من املوقف الرتيك رضب ناقوس الخطر لدى النظام املرصي الحاكم.
تشكل تهديدات السييس رسالة واضحة مفادها أن توسع تركيا لن يتم تركه دون رادع يف ليبيا.	 
كرب من القوات املرصية وتركيا تدرك جيًدا هذه املزية، لكن السؤال 	  يمكّن املمر الربي ملرص مع ليبيا من نرش عدد أ

ليس ما إذا كانت مرص قادرة على التدخل، ولكن إذا كانت النية للقيام بذلك عالية؟!

مازالت القوات املتحالفة مع حكومة الوفاق الوطين تستعد لشن هجوم على رست، فيما أعلنت قوات حفرت 	 
الحظر جوي ونرشت تعزيزات كرد فعل.

 بدأ املرتزقة الروس بعمليات جوية مقاتلة خارج قاعدة الجفرة، وفًقا لصور األقمار الصناعية اليت أصدرتها 	 
القيادة األمريكية األفريقية )AFRICOM( يف 18 يونيو.

البحر 	  مناطق  -بإحدى  كاملة  برمائية  عملية  تنفيذ  حول  بياناً  املرصية  املسلحة  القوات  باسم  املتحدث  نرش 
السييس مع  الفتاح  عبد  للرئيس  اجتماع  املرصية. وسبق ذلك  املسلحة  القوات  تدريب  إطار  املتوسط- يف 

قيادات أفرع القوات املسلحة املرصية.
بدأت مرص بناء عتاد إضايف يف السلوم على الحدود الليبية املرصية يف 8 يونيو. وأشارت تقارير غري مؤكدة عن 	 

طائرات مرصية وربما إماراتية يف األجواء الليبية يف 22 يونيو.

من غري املحتمل أن تشارك كل من تركيا ومرص يف تصعيد عسكري كامل وموسع باهظ املخاطر والتكاليف 	 
لألسباب التالية:

مرص تواجه العديد من التحديات الداخلية اليت تشمل التوترات املزتايدة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، . 1
لجائحة  واالجتماعية  االقتصادية  واآلثار  اإلسالمية يف شبه جزيرة سيناء  الدولة  ومواجهة ضد مسلحي 

كوفيد19-.

استرشاف السياق
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مرص قبلت بالفعل بالوجود الرتيك يف غرب ليبيا وربما يف الجنوب الغريب، على األقل يف املدى القريب.. 2
رغم أن مرص تملك مصالح اقتصادية يف ليبيا تؤّمن سوقاً للعّمال املرصيني، لكنها ليست مصالح كربى، . 3

ولن يجازف نظام السييس بانتشار عسكري قد يكون مكلفاً لحماية هذه املصالح.
لتمكني . 	 ليبيا  يف  واألمنية  السياسية  القطاعات  تجزئة  استغالل  مثل  مبارشة  غري  خيارات  هناك  تزال  ال 

الفصائل املعادية لرتكيا. وقد قال السييس يف خطابه يف 20 يونيو/حزيران إن بإمكان مرص تدريب وتسليح 
امليليشيات القبلية ملحاربة “امليليشيات اإلرهابية”، يف إشارة إىل القوات املدعومة من تركيا.  

أو . 5 لإلمارات  اسرتاتيجية  أهداف  لتحقيق  فقط  ليبيا  يف  كربى  حرب  يف  تنخرط  لن  مرص  أن  هو  األهم 
ذلك  ويتجّلى  عدمه.  من  التدخل  بقرار  ستتحكم  فحسب  املرصي  القومي  األمن  اعتبارات  السعودية. 
من  الرغم  على  اليمن،  يف  املشرتكة  اإلماراتية-السعودية  الجهود  إىل  االنضمام  السييس  إدارة  رفض  يف 
اليت  الضخمة  املالية واالقتصادية  الخليجيتني، واملشاريع  بالدولتني  اليت تجمعه  السياسية  العالقة  قوة 

استثمرتها اإلمارات والسعودية يف مرص. 
يف جميع الحاالت، يعترب االنتشار العسكري املالذ األخري بالنسبة للقاهرة، ويقدر املراقبون أنه حىت إذا حدث 	 

تدخل عسكري كامل، فمن غري املرجح أن تنترش القوات املرصية يف عمق ليبيا، قرب رست والجفرة، وستبقى 
بداًل من ذلك على طول املنطقة الحدودية على الجانب اللييب بهدف التأمني والردع. 

السيناريو اآلخر مبين على أخطاء يف تقديرات أطراف الرصاع؛ فمن الواضح أن مرص واإلمارات وروسيا أساءوا 	 
يف تقدير مدى عزم تركيا يف الدعم العسكري لحلفائها والذي أدى إىل التفوق األخري، وقد يؤدي سوء تقدير 
كرب على مرص من خالل دعم  مماثل إىل تفجري لألزمة إذا ما تجاوزت تركيا »الخط األحمر« وشكلت تهديدات أ
حملة عسكرية على الهالل النفطي، فقد تجرب بذلك مرص على رد فعل عنيف ومبارش. ويعد هذا  السيناريو 

»الرصاع املبارش« غري املحتمل حىت اآلن.

يف حالة الدخول املرصي إىل ليبيا فسوف تسعى مرص إىل كبح جماح حفرت ومنعه من إطالق محاولة ثانية للسيطرة 	 
على غرب ليبيا وطرابلس، وهي خطوة عارضتها يف 2019.

 سيتضح لحفرت أن الهدف من أي دعم تقّدمه مرص يف املستقبل -بما يف ذلك التدّخل املبارش يف ليبيا- هو للحؤول 	 
دون سقوطه ليس إال، وأن عليه القبول بمسار سيايس جديد.

سيجمد هذا السيناريو الرصاع الحايل حول الجبهة، مما يسمح بتخفيض مؤقت للرصاع.  	 
من غري املحتمل أن يقوم الخصوم اآلخرون لرتكيا، بما يف ذلك اإلمارات وروسيا والسعودية، بعملية عسكرية كبرية 	 

إلخراج تركيا. من املرجح أنهم سيسعون إىل تقويض الطموحات الرتكية بمرور الوقت، خاصة إذا واصلت تركيا التمركز 
العسكري يف غرب ليبيا.

 قد تواصل اإلمارات تعزيز توريد األسلحة والعمليات القتالية لقواتها الجوية ولحفرت، بالتنسيق مع الجيش املرصي. 	 
كرب مما فعلت يف السابق. لكن ليس من املتوقع أن تقلب اإلمارات املوازين بشكل أ

آثار التدخل املرصي على الوضع اللييب
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ية تصدر عن موقع أسباب للشئون الجيوسياسية - يمكنكم  هذه النرشة  غري دور
www.Asbab.com   الوصول للمزيد من النرشات عرب موقعنا اإللكرتوين

املوقف الدويل

بغض النظر عن آفاق العمل العسكري وما قد يرتتب على مثل هذا التدخل، وضعت مرص اآلن أوراقها على 	 
الطاولة، فمن املرجح أن يجرب هذا املوقف تركيا على إعادة النظر يف الخطط للميض قدماً يف هجمات رست 

والجفرة. 
سوف تسعى تركيا إىل إعادة مفاوضات القنوات الخلفية مع الواليات املتحدة وروسيا للوصول إىل اتفاق. 	 

وستنمو أدوار الواليات املتحدة وروسيا كوسيطني على املدى املتوسط ألن تركيا ستتطلع إىل تعويض افتقارها 
إىل النفوذ السيايس يف املنطقة، خاصة بعد أن حصل اقرتاح السييس على موافقة غالبية الدول العربية.

البلدان 	  وبعض  روسيا  من  العلين  الدعم  وحىت  الدويل  التعاطف  من   
ٍ
بقدر أيضاً  مرص  تحظى  أن  ح  وُيرجَّ

األوروبية.
 ومن شأن الواليات املتحدة والبلدان األوروبية األساسية أن ُتبدي على األرجح تفّهمها لهذه الخطوة، لكن 	 

لن تمنح دعماً غري مرشوط. والسبب هو تخّوفها من احتمال حدوث مزيد من التصعيد العسكري يف ليبيا 
ومزيد من الزناعات يف منطقة البحر األبيض املتوسط، ومن توّسع النفوذ الرويس. لذلك فاألرجح أن نشهد 

إطالق جهود دبلوماسية لضمان أن يكون التدخل املرصي دفاعياً ومحدوداً وتدريجياً.

ية تصدر عن أسباب للشئون الجيوسياسية - يمكنكم االطالع  على  هذه النرشة دور
www.asbab.com   املزيد من اصداراتنا عرب موقعنا اإللكرتوين
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