
 الرحيم الرضبن هللا بسم

 سؤال جواب
 الليبية األزمة ستجداتم آخر

 السؤال:
 عن يومُت أتخر بعد 71/71/1172 يف اؼبوقع الصخَتات اتفاق على بناء الليبية اغبكومة تشكيل عن اليوم ىذا صباح أعلن

 عدد اجتمع 2/71/1172 ففي ؛قاتفا من أكثر ذلك سبق وقد... شهر خالل االتفاق يف اؼبذكور اؼبوعد حسب اؼبقرر اؼبوعد
 زمةألا غبل وطٍت واتفاق مبادئ عالنإ على "االتفاق االجتماع خالل وجرى تونس يف طرابلس ومؤسبر طربق برؼبان أعضاء من

 اليت اغبكومة ؽبذه يكون فهل... الليبية األزمة موضوع فيو ونوقش روما مؤسبر إىل أمريكا دعت 71/71/1172 ويف... الليبية"
 أحاطت قد دبوجبو اغبكومة ش ك ِّلت الذي الصخَتات اتفاق توقيع أبن علماً  ليبيا، يف استقراراً  توجد وأن االستمرار، إمكانية تعلنأ  

 ىي أو التدخل، ىذا ستمنع اغبكومة ىذه هلف ،مرتفعة أصبحت ليبيا يف العسكري التدخل أصوات فإن آخر وأمر دولية؟ ىالة بو
 .خَتاً  هللا وجزاكم التدخل؟ وتَتة لتسريع مقدمة

 اجلواب:

 التالية: األمور فسنستعرض الصواب اعبواب إىل ونصل واضحة الصورة تكون لكي

 أبمرين: منو يتعلق ما وخباصة اللييب، اؼبوضوع حول سابقاً  أصدرانه ما ببعض التذكَت س نيَ  -7

 طرابلس مؤسبر على هتيمن بريطانيا وخباصة روابأو  وأن حفًت، طريق عن طربق برؼبان على هتيمن مريكاأ كانت وإن نوإ األول:
 ؼبؤسبروا الربؼبان يف األسد نصيب لربيطانيا كان وإن ،اآلخر الطرف يف اً أذرع منهما لكل أن إال القدمي السياسي الوسط طريق عن

 وابج يف جاء. بقوة نيالربيطا موالياً  كان الذي القذايف بعد ئطار  أمر السياسي الوسط على مريكاأ دخول ألن أمريكا من أكثر
 فمنهم طربق يف النواب ؾبلس أعضاء من كثَت مع حسنة عالقة يمل ال حفًت ألن وذلك... ) :77/4/1172 يف الصادر السؤال

 وسط تشكيل تستطيع أن إىل للمفاوضات نتائج أية تعويق تريد أمريكا فإن ولذلك... القدمي السياسي الوسط من قادم ىو من
 من ابلرغم نصيب فيو ألورواب طربق فربؼبان (،...أمكن ما اؼبفاوضات تعطيل ىو عندىا اؼبهم أن أي فاعلية، ولو ؽبا مؤيد سياسي
 على ليس ذلك كان وإن اآلخر اعبانب يف رجلها طرف وضعت قد أمريكا تكون أن اؼبستبعد من ليس أنو كما عليو، حفًت سيطرة

 ذلك، يدركون اؼبؤسبر مفاوضي فإن مث )ومن 11/9/1172 يف الصادر سؤالال جواب يف جاء وقد. اآلن حىت وزن ذي مؤثر وجو
 حكومة "استبقت معهم التفاىم اولة األمريكيُت اؼبسئولُت بعض للقاء اؼبؤسبر أطراف من توجهاً  شبة أن األنباء بعض تناقلت وقد

 وأبلغت. ملفت تطور يف أمريكياً  مسؤوالً  الغويل يفةخل رئيسها واستقبل الصخَتات، اجتماع اؼبؤسبر عن اؼبنبثقة طرابلس يف اإلنقاذ
 إدارة مؤسسة رئيس انئب بلمور وليام مع االثنُت-األحد ليل اتفاقات سلسلة وقع الغويل أن «اغبياة» طرابلس حكومة مصادر

. «واالستثمار والصحة الدفاع ؾباالت يف للتعاون جديدة آفاق فتح»لـ تفاىم مذكرات مشلت األمريكية، اللوجستية اػبدمات
 الثالاثء اغبياة: ".أمريكا مع العالقة يف «مهمة خطوة» أبهنا االتفاقات تلك طرابلس حكومة يف مصادر ووصفت

 .أجزائو كل يف واحدة نسخة منهما كالً  أن تعٍت ال العام اؼبؤسبر وعلى طربق برؼبان على اؽبيمنة أن أي. م(11/19/1172



 السؤال جواب يف فقلنا السياسية، اغبلول من وموقفهما ليبيا يف وبريطانيا ريكامأ بُت الصراع كيفية حول والثاين:
 معها؛ غالبو يف السياسي الوسط ألن اؼبمكنة ابلسرعة سياسياً  حالً  تنتج أن اؼبفاوضات من فًتيد أورواب أما... ) :11/9/1172
 مدخالً  توجد أن تستطع مل ألهنا اؼبفاوضات على قتواف قد فهي أمريكا وأما صاغبها، يف سيكون السياسي الوسط يديره حل فأي

 اقًتبت فإذا للتعطيل، أساليب ابتداع على ستعمل فهي ؽبذا ليبيا، يف السياسي الوسط إىل تفتقر وألهنا العسكري، للتدخل
 من سعت فأورواب الطرفُت: موقف من واضحاً  كان وىذا (،...عسكرية أبعمال تفسدىا فإهنا حل إىل الوصول من اؼبفاوضات

 على ظهر وقد خاللو، من نفوذىا توتثب ِّ  عليو تبٍت نأ تستطيع سياسي حل إنتاج إىل َتاتالصخ اتفاق إبرام يف السرعة خالل
 أمريكا أتباع ولكن... اؼبتحدة األمم قبل من ابتعاثو مدة انتهاء قبل اغبل إلهناء ااػبط يث أنو وروبيةاأل اؼبيول ذي ليون برانردينو

 فقد االتفاق، إبرام ضد كان حفًت قبل من عليو واؼبهيمن طربق لربؼبان اؼبعلن اؼبوقف أن واضحاً  كان فقد آخر، وقفم ؽبم كان
 لالتفاق رفضو عن البالد، شرق يف طربق يف مقره من دوليا بو اؼبعًتف اللييب الربؼبان )أكد 11/9/1172 يف 14فرنسا موقع نقل

 مصراً  ليون بقي فقد ذلك ومع ،(...جلساتو يقاطعون كانوا وأعضاء الربؼبان يف نواب ُتب اؼبغريب الصخَتات منتجع يف مت الذي
 برانردينو ليبيا إىل اؼبتحدة األمم مبعوث )أعلن 11/9/1172يف  نت اعبزيرة موقع على جاء هنائي، اتفاق نص عن اإلعالن على
 أمهلت اؼبتحدة األمم أن إىل مشَتا اؼبغربية، الصخَتات يف اللييب اغبوار أطراف بُت هنائي سياسي اتفاق إىل التوصل عن ليون

 نص لدينا "اآلن اؼبفاوضات ختام يف صحفي دبؤسبر ليون وقال ،).عليو للتوقيع اؼبقبل األول تشرينأكتوبر/ من الفاتح حىت األطراف
 أنو منو يظهر للتعديل، قابل غَت أي يهنائ االتفاق ىذا أبن ليون قول من ويظهر. الليبية" األزمة أطراف بُت شامل التفاق هنائي
 بَتانردينو عقد 8/71/1172 يف اؼبغرب يف أقيم حفل ويف. حفًت طرف من وخباصة معارضة أية عن النظر بغض اغبل فرض يريد
 كوماتاغب بُت استمرت اػبالفات لكن. موحدة حكومة يف ؿبتملُت أعضاء من العديد أظباء عن فيو اإلعالن مت صحفياً  مؤسبراً  ليون

 كان فقد وىكذا. وحدة حكومة إىل التوصل أجل من مقبل كموعد 1172 ديسمربكانون األول/ 71 اختيار فتقرر اؼبختلفة،
 اتفاق كان ولذلك ،حفًت وخاصة أمريكا أتباع دبعارضة يعبأ وال وروابأ نظر وجهة إىل مييل حل إنتاج على وحريصاً  مهتماً  ليون

 ليون عمل إبهناء هتتم أمريكا جعل ما اوىذ... بريطانيا رؤية وخباصة للحل وروابأ لرؤية موافقاً  نليو  وضعو الذي األويل الصخَتات
 .كان ما وىذا

 أنو إال أؼبانيا من كان وإن وىو أورويب، أمريكي توافق بشبو جاء فقد اعبديد اؼبتحدة مماأل مبعوث كوبلر" "مارتن أما -1
 كمبعوث مهمتو توىل عندما فإنو ولذلك أمريكا، إىل أقرب فهو مريكا،أ مصاحل فيها مخد سابقا اؼبتحدة مماأل يف أعماالً  توىل

 سابقا قال ليون برانردينو نأ من الرغم على وذلك عليو، النهائي التوقيع قبل الصخَتات اتفاق بتعديل اىتم ليبيا، إىل اؼبتحدة لألمم
... تعديالت عليها أجرى كوبلر أن إال تعديلها، جواز عدم يعٍت فبا األوىل حرفابأل عليها التوقيع جرى وقد ئية،هنا اؼبسودة أبن
 أطراف إىل الثالاثء، كوبلر مارتن األؼباين ليبيا يف مللدع اؼبتحدة األمم بعثة رئيس )سل م 14/77/1172 يف 17عريب موقع يف جاء

 وآلية دولة، ووزير التوافق حكومة رائسة إىل بنوا إبضافة متعلقة السياسي االتفاق مسودة على تعديالت اللييب السياسي اغبوار
 اجملتمع لشؤون دولة ووزير الوطٍت التوافق حكومة رائسة جمللس آخرين انئبُت إضافة على التعديالت ونصت ...اغبكومة وزراء اختيار
 اختيار أن على اعبديد يلالتعد وأكد .الوزراء ؾبلس من إصدارىا اؼبزمع القرارات على اغبكومة رئيس نواب اعًتاض وحق اؼبدين،

 ؾبلس أبغلبية يكون والثانية، األوىل اؼبرة يف الرائسي اجمللس داخل عليهم التصويت تعذر حالة يف أحدىم، إقالة أو اغبكومة وزراء
 (.الوزارية الًتكيبة لتمرير اؼبوافقة أو االعًتاض حق اغبكومة لرئيس يكون أن على الوزراء



 الذي الصخَتات اتفاق على تًتتب نأ ميكن اليت النتائج أبرز من كان فقد ابلذات، حبفًت لقيتع أثر ؽبا التعديالت وىذه
 تنتقل أن "على تنص الصخَتات اتفاق من الثامنة اؼبادة ألن اللييب اعبيش يف الرظبية صفتو وإهناء حفًت من التخلص ىو ليون وضعو
 رائسة ؾبلس إىل النافذة الليبية والتشريعات القوانُت يف عليها اؼبنصوص االعلي واألمنية واؼبدنية العسكرية اؼبناصب صالحيات كافة

 ويف ،يوماً  11 تتجاوز ال مدة خالل اؼبناصب ىذه شاغلي بشأن قرار ابزباذ اجمللس قيام ويتعُت االتفاق، ىذا توقيع فور الوزراء
 مراعاة مع ،يوماً  11 تتجاوز ال مدة خالل جديدة تبتعيينا قرارات ابزباذ اجمللس يقوم اؼبدة، ىذه خالل قرار ازباذ عدم حال

 أو حفًت بقاء تضمن القرار ازباذ آلية مع اغبكم تركيبة يف العدد زايدة أن إال اؼبادة ىذه بقاء من وابلرغم ،النافذة" الليبية التشريعات
 .التعديل قبل كان كما سهالً  ليس منو التخلص ذبعل األقل على

 ستقع مؤثرة مريكيةأ ضغوط من يسلم لن كوبلر أن ديالتالتع تقدمي بعد وخباصة كوبلر ؾبيء عدب بريطانيا أدركت لقد -1
 أوعزت لذلك وارد احتمال ىو وروابأ صاحل يف اليت عناصرىا من فراغهاإ احتمال وأن الصخَتات اتفاقية حول مسَتتو خالل عليو

 أبهنا اؼبفاوضات ؽبذه روجت وقد مبادئ، اتفاق إىل التوصل عنو ونتج تونس، يف ابالجتماع والربؼبان اؼبؤسبر يف ؽبا اؼبوالُت لبعض
 لطريف فبثلون علنأ) 6/71/1172 بتاريخ الين ونأ إيست ميدل موقع يف جاء... خارجي بدافع أهنا مع ليبية ليبية مفاوضات

 الشرق يف "الشرعية السلطتُت دبوافقة يظى سياسي اتفاق ىلإ ربويلها أمل على مبادئ ؾبموعة على االتفاق حدألا الليبية زمةألا
 الغنية البالد يف الدائر النزاع وينهي اغبكم على تتصارعان اللتُت دوليا" هبا اؼبعًتف غَت طرابلس يف واؼبوازية دوليا هبا اؼبعًتف
 تونس يف 2/71/1172 السبت التقوا دولياً  بو اؼبعًتف النواب ؾبلس عضاءأ من وعدد اؼبؤسبر أعضاء من عدد وكان... ابلنفط

 أن االجتماع ىذا من بريطانيا أرادت لقد ،(..الليبية" زمةألا غبل وطٍت واتفاق مبادئ عالنإ على "االتفاق االجتماع خالل جرىو 
 .إليو تلجأ فال وإال الصخَتات مسَتة عرقلة من مريكاأ سبكنت إذا يدىا يف جديداً  الحاً س يكون

 اجتماع بقطع كوبلر قيام يفسر ما وىذا تونس، ابجتماع يعبأ ومل الصخَتات، اتفاق مإسبا على حريصاً  كان كوبلر أن إال -4
 حيث الليبية اؼبرج مدينة ىلإ أمس، كوبلر توجو...) 71/71/1172 يف اغبياة صحيفة يف جاء حفًت، للقاء وذىابو الصخَتات

 وأضافت. الصخَتات ابتفاق تتعلق أمنية بًتتيبات وقناعإ األخَت، مصادر وفق تناولت، حفًت مع ؿباداثت وأجرى اعبيش قيادة مقر
. اعبيش ىيكلة إعادة تتوىل العتيدة، الوفاق حكومة عن ستنبثق عبنة أعضاء أبظباء الئحة عليو عرض كوبلر أن حفًت مصادر
 كوبلر أن دوويب (،...«السياسي الشأن يف لنا دخل وال مستمرة اإلرىاب على حربنا» لكوبلر: قولو حفًت عن اؼبصادر ونقلت
 الليبية للحكومة اؼبوالية القوات قائد )قال 71/71/1172 يف اغبرة موقع نقل فقد... تصريو كبو فصرح حفًت ترضية حاول

 يف حفًت وقال اإلرىاب ؼبواجهة اللييب اعبيش دعم يريد كوبلر مارتن ليبيا إىل اػباص اؼببعوث إن حفًت خليفة دوليا هبا اؼبعًتف
 أجرى أنو جانبو، من كوبلر، وأكد. األسلحة على اؼبفروض اغبظر رفع يؤيد األخَت إن الدويل ابؼببعوث عواجتما عقب تصريح
 توقيع إىل الليبية األطراف كوبلر ودعا .قوي لييب جيش ووجود اإلرىاب مواجهة ضرورة على اتفقا وأهنما حفًت، مع "مثمرا" حوارا

 االتفاق توقيع حضور عن حىت مريكاأ غابت وؽبذا اؼبزيد! تريد أمريكا أن فيبدو ةالًتضي ىذه كل ومع (.اػبميس السياسي االتفاق
 علي التوافق حكومة رئيس انئيب أن يذكر... ) 6/7/1176 بتاريخ 17 عريب يف ورد فقد ،ؿبصنة وبقيت سبس مل مصاغبها أن إال

 .(.العسكرية اؼبؤسسة رأس على حفًت يبق مل إذا التوافق حكومة من ابالنسحاب ىددا اجملربي وفتحي القطراين



 من مندوبون 1172 ديسمربكانون األول/ 71 يف وقع فقد والصراعات االنقسامات ىذه من الرغم وعلى ذلك ومع
 نواب ،788 من فقط عضواً  81 ولكن اؼبغرب،-الصخَتات يف اؼبتحدة، األمم دعموت سالم اتفاق على اؼبتنافستُت اغبكومتُت

 ادمحم قبل من الوثيقة على التوقيع فتم. االتفاق على التوقيع حضروا طرابلس يف اؼبنافسُت األعضاء ،716 من 21و طربق يف الربؼبان
 ومل ،وروابأ أتباع أغضبت التعديالت أن أي س،طرابل غبكومة الثاين النائب ـبزوم، وصالح طربق يف اغبكومة رئيس انئب شعيب،

 انتظاراً  بقي وجزء ذىب فجزء االنقسام: ذلك فكان الرجعة خط ألنفسهما الطرفان حفظ ؽبذا... أمريكا أتباع إلرضاء كافية تكن
 يكن مل العملية الناحية من نوأل العسكري والتدخل السياسي بُت اؼبشًتك العمل إىل اجملرد السياسي العمل يتجاوز مقبل لصراع

 حفل يضرا فلم سهمُت أبو ونوري صاحل عقيلة ؤسبرواؼب الربؼبان رئيسا عليو يوافق مل بل الطرفُت، كال من مكتمالً  االتفاق
 !...التوقيع

 وفق مؤقتة حكومة أي أن إىل مطمئنة كانت لذلك جانبها، إىل معظمو أو السياسي الوسط أن تدرك كانت بريطانيا إن -2
 تستطع مل فلما ون،لي عهد يف وإقراره الصخَتات اتفاق تعجيل يف مهتمة كانت ىي ولذلك جانبها، يف ستكون ليون مقًتحات

 خطوات من وةكخط كوبلر على مريكيةأ بضغوط كانت التعديالت ىذه أن بريطانيا أدركت التعديالت، وكانت كوبلر، وجاء
 جديدة سياسية طبقة صناعة بعد وذلك ،تريد كما جديد من أمريكا تصوغو أن إىل كامل بشكل االتفاق إلفشال أخرى مريكيةأ

 عقد يف االستعجال بريطانيا رأت فقد وعليو أمريكا، تديرىا سياسية مؤامرات مع ابلتزامن حفًت هبا يقوم عسكرية أعمال نتيجة
 األمور، استعجلت وىكذا ؽبا، مقبوالً  يبقى التعديالت مع حىت فاالتفاق اغبسبان، يف ليست أخرى أمور ربدث أن لقب االتفاق

 عبأت دولياً  ومقبوالً  مشروعاً  ذلك ذبعل وحىت ،71/71/1172 ميو  ابؼبغرب الصخَتات يف النهائي االتفاق عقد على فحرصت
 التحركات ىو لالستعجال بريطانيا دعا ما إن ...النهائي االتفاق مقررات لتأييد 1129 القرار مشروع فقدمت األمن، ؾبلس إىل

 وكذلك وغَته، الدولة تنظيم ؿباربة ريعةبذ هبا تقوم بدأت اليت العسكرية التدخالت كأعمال مباشرة إما االتفاقات: لعرقلة األمريكية
 اتفاقات، من ربقق ما كل متجاىلة جديد من تبدأ اؼبفاوضات لتجعل 71/71/1172 يوم روما مؤسبر كعقدىا السياسية األعمال

 يواليها جديد سياسي وسط بصناعة مريكاأ لتقوم فبكنة مدة أطول اغبل لتأجيل وذلك حفًت، عميلها طريق عن مباشرة غَت وإما
 اللييب النواب ؾبلس لرئيس السابق اؼبستشار ذلك إىل أشار وقد. لرجاؽبا فيو األغلبية تكون الذي السياسي ابغبل تبدأ مث ومن

 أمريكا خارجية وزير كَتي تصريات إن... ) قال: عندما العريب الغد شاشة على 71/71/1172 يوم القيوم عبد عيسى
 .(...لذلك ضباسا أبدوا الذين والفرنسيُت اإلقبليز عكس على األزمة غبل الكايف اغبماس لديهم ليس األمريكيُت أن أوضحت

 للمصادقة األمن ؾبلس من 72 ـال األعضاء إىل القرار رايكروفت، ماثيو اؼبتحدة، ممألا لدى بريطانيا سفَت قدم فقد وعليو
 ووحدهتا أراضيها وسالمة ليبيا بسيادة التزامنا على قوية صباعية عالمة" اعبديدة اغبكومة إن قال حيث اعبديدة، اغبكومة على

 أن بعد يوقعوا مل الذين أولئك صبيع كبث وكبن. الليبيُت عبميع ومستقر مزدىر مستقبل لتحقيق هنج بداية ؾبرد ىو وىذا الوطنية،
 .(1172 ديسمربول/كانون األ 14 اعبزيرة، قناة ) ".الوطٍت الوفاق حكومة مع والعمل االتفاق لدعم اآلن يقرروا

 بواسطة عرقلتو على عملت أهنا مع االتفاق يطلب الذي العام الرأي أمام االتفاق على للموافقة اضطرت فقد أمريكا أما
 ؾبلس على عرض وقد القرار لكن... األوراق ػبلط 1172 /71/71 يف روما الجتماع عقدىا مثل سياسية أبعمال وقامت حفًت،
 يف وأنو ليبيا، بشأن صدرت اليت السابقة الدولية القرارات يقر ألنو القرار، ىذا صدور لعرقلة حجة أمريكا ذبد أن تستطع فلم األمن



 جون اػبارجية وزارة ابسم اؼبتحدث وصرح عليو وافقت فقد وعليو ...حكومة وتشكيل واتفاق سياسي حل من تريد ما يوافق ظاىره
 نإ أيضا األمريكية اػبارجية وزارة وقالت... الوطٍت" للوفاق موحدة ليبية حكومة تشكيلل إطاراً  يوفر "إنو :االتفاق عن قائالً  كَتيب

 رىاب"،إلا ومكافحة واألمنية واالقتصادية التقنية واؼبساعدة الكامل، السياسي "الدعم مع موحدة حكومة بتوفَت ملتزمة واشنطن
 لبسط دائما تسعى استعمارية دولة ألهنا مباشرة، لوو  وتصارع وتتحرك ستقوم بل وسكتت، رضيت أهنا ذلك معٌت ليس ولكن

 حفًت قوات قامت األمن ؾبلس وقرار النهائي االتفاق رغم فإنو وؽبذا. األخرى اؼبنافسة الدول نفوذ وطرد استعمارىا وفرض نفوذىا
 فتواصل مناسبة فرصة كل تستغل قواتو زالت وما فيها، الدولة تنظيم دو جو  بذريعة مناطق على ىجمات بشن 14/71/1172 يوم

 بعدما العسكري التدخل جييز األمن ؾبلس يف قرار صدور دون من مباشرة عسكراي ليبيا يف تتدخل أمريكا وبدأت. اؽبجمات
... دويل قرار صدور دون الذريعة هبذه سوراي يف تدخلها يشبو وىذا الدولة، تنظيم ؿباربة بذريعة وذلك صدوره، بريطانيا عرقلت
 .متباينة للموافقة الطرفُت افقةمو  فعدوا فإن وىكذا

 ليون كان كما وليس ،بينهما توافق بشبو جاء حيث الطرفُت إلرضاء مضطر ألنو عملو يف متعثراً  "كوبلر" بدا لقد -6
 لو تنظر أورواب جعل قد ليون أعدىا اليت الصخَتات مقًتحات تعديلو عند وخباصة "كوبلر" وتعثر واضحة، أوروبية برؤية يتصرف

 مؤسبراً  يعقد أن أراد عندما كوبلر إىانة سبب ما طرابلس مؤسبر صباعة على ىذا انعكس وقد عنو، راضية غَت فهي ارتياح، دونب
 حكومة يف اػبارجي اإلعالم ىيئة رئيس زويبة صبال أن طربق غبكومة التابعة الليبية األنباء وكالة ذكرت فقد طرابلس، يف صحفياً 
 البالد مغادرة منو وطلب 7/7/1176 يوم مساء كوبلر مارتن ليبيا إىل الدويل اؼببعوث يعقده كان اً صحفي مؤسبراً  قاطع طرابلس

 اإلعالم ىيئة رئيس كونو منو إذن دون من عقد الصحفي اؼبؤسبر أن حجتو وكانت. فيو" اؼبرغوب "غَت ابلشخص ووصفو الفور على
... البالد وغادر اػباصة طائرتو واستقل اؼبطار إىل مباشرة وتوجو اؼبؤسبر ةقاع من لو اؼبرافق الوفد مع غاضبا كوبلر وخرج. اػبارجي
 فقد ة،الروي   منو يريدون وىم موعده يف االتفاق تنفيذ على كوبلر حرص بسبب طربق صباعة عند عنو رضا عدم فهناك وكذلك

 الليبية األطراف إلقناع كوبلر ؿباوالت "إن قال: حيث كوبلر، تصرفات عبود أضبد طربق يف النواب جمللس السياسي اؼبستشار انتقد
 أصبح وىكذا. (6/7/1176 الغد )تلفزيون "...منطقي وغَت واقعي غَت حديث ىو زمٍت سقف خالل الوطٍت التوافق حبكومة
 الوسط إن حيث ىواىا على تريدىا وروابأ ألن وذلك الضاغط! ىو يكون أن من أكثر الضغوطات ربت واقعاً  الدويل اؼببعوث

 منازعة ميكنو أتباعها من سياسي وسط صناعة من تتمكن أن إىل فاعل حل أي أتجيل تريد وأمريكا أتباعها، من غالبو يف لسياسيا
 .كوبلر تعثر يف يؤثر اغبال بطبيعة ىذا وكل دحره، من يتمكن مل إن األورويب السياسي الوسط

 يصنعونو الذي الواقع مع تتناسب حلول إلجياد العسكري للتدخل خيططون فهم وعليو ذلك، يدركون وأورواب أمريكا إن -1
 يف األمريكية العسكرية القيادة )كشفت 8/7/1176 يف الرقمية تونس نشرت فقد. واضحاً  فكان أمريكا تدخل أما. األرض على

 على اػبناق يدتشد إىل يهدف سنوات، طبس مدتو أعلنتو عمل ـبطط وفق رظبيا ليبيا يف العسكري التدخل نيتها عن إفريقيا،
 ىذه رأس على يوجد الذي رودريغيز، دافيد اعبنرال بُت اجتماع خالل ذلك جاء .ليبيا يف سيما إفريقيا يف اإلرىابية اعبماعات

 مت اليت اإلسًتاتيجية على العمل ـبطط وسيقوم. دانفورد فرانسيس جوزيف األمريكية اؼبارينز لقوات العام القائد واعبنرال القيادة،
 التحدايت برفع خاصة أساسية أىداف طبسة على "أفريكوم" قائد رودريغاز. م دافيد اعبنرال قبل من 1172 سنة خالل اتبنيه

 مسمى ربت داعش ؿباربة ىي ليبيا يف األمريكي اعبيش أولوايت قائمة رأس على اؼبعلنة واغبجة (،...اإلفريقية القارة يف األمنية



 من أوسع استعماري سياسي عمل ىو غرضها أن مع مريكياأل العسكري التدخل أسباب يف خراً مؤ  معتاد ىو كما اإلرىاب ؿباربة
 يف عريب سي يب يب يف جاء فقد ؛ليبيا إىل فعالً  جنودىا أمريكا أرسلت بل للتدخل، اػبطط ترسم ىي ولذلك. اإلرىاب موضوع

 كانون من عشر الرابع "يف أنو "البنتاغون" مابس اؼبتحدثة ابلدانزا، ميشيل كولونيل الليفتنانت أوضحت ..) 78/71/1172
 ابعبيش اؼبسؤولُت مع التواصل وتوثيق العالقات لتعزيز ليبيا إىل األمريكيُت العسكريُت من ؾبموعة وصلت اعباري /ديسمرباألول
 أي لوقوع وذبنبا. وراً ف البالد دبغادرة األمريكيُت العسكريُت طالبت الليبية اؼبيليشيات إحدى من "أفرادا أن وأضافت ."اللييب

 اتفاق توقيع من أايم ثالثة قبل كان اعبنود إرسال أن وواضح ،(..."حوادث أي وقوع دون البالد، العسكريون غادر اشتباكات،
 أن حُت إىل تنفيذىا عرقلة أو السياسية العملية إفشال على تعمل أمريكا أن ذلك كل ومعٌت !71/71/1172 يف الصخَتات

 ويف استطاعت، إن األوىل الكلمة صاحب ليصبح كحفًت العسكريُت عمالئها فرض من تتمكن أن أو سياسية سيطرة ؽبا توجد
 أعماؽبا أمريكا سبارس وسوف األمور، ضبط تستطيع ولن لت،ك  ش   وإن حىت فاعلة تكون لن سراجال حكومة فإن اغبالة ىذه

 وسطا ؽبا لتوجد العمالء من اؼبزيد وتكسب ليبيا يف الساحة لىع والسيطرة اؽبيمنة من تتمكن حىت حفًت ىجمات جبانب العسكرية
 .قوايً  سياسيا

 "لوفيجارو" صحيفة أكدت) :قوؽبا 11/71/1172 يف الوفد نشرت فقد... تصرياهتم يف ظهر فقد أورواب تدخل وأما
 للتدخل دويل ربالف لتشكيل تعد اليت رنسالف ابلنسبة ملحاً  أمراً  ابت الليبية األراضي يف ايباإلرى داعش تنظيم احتواء أن الفرنسية

 اؼبتحدة ممألل العام مُتألل اػباص اؼببعوث جهود بدعم فرنسا قامت التهديدات تلك ضوء يف نوأ ىلإ الصحيفة شارتوأ... ليبيا يف
 السياسي االتفاق تعثر وىي الدفاع، بوزارة ؼبصادر وفقا استبعادىا، جيب ال خرىأ فرضية إىل الصحيفة ولفتت كوبلر، مارتن ليبيا يف

 الدبلوماسية اعبهود ىلإ الصحيفة وأشارت. عسكري ائتالف لتشكيل جهدىا فرنسا ستواصل اغبالة ىذه يف نوأ ىلإو  الليبيُت بُت
 عن فضال ليبيا، ىلإ خاصة وقوات جنود رسالإل استعدادىا بدتأ واليت الليبية اؼبفاوضات لدفع خَتةألا شهرألا يف إليطاليا اؼبكثفة

 يوم أفريقيا بوابة نقلت وقد. (...ىناك اإلرىايب التنظيم يستهدف عسكري عمل يأ يف العسكرية قواعدىا ابستخدام السماح
 ليبيا إىل بريطاين جندي 7111 أرسلت اافظُت "حكومة أن الربيطاين (Socialist Worker) موقع عن 71/7/1176

 إىل الربيطانية اؼبلكية للبحرية اتبعة مدمرة توجهت كما الدولة، تنظيم قوات تقدم مع مهددة ابتت اليت النفط حقول عن للدفاع
 تلغراف ديلي صحيفة وكانت. ليبيا" يف أىداف ضد جوية لضرابت التحضَت اعبوية القوات من طلب فيما. أفريقيا مشال سواحل

 ابلتعاون بريطانية "استعدادات حول واػبارجية عالدفا  وزاريت يف مصادر إىل يستند تقريراً  نشرت قد 71/71/1172 يوم الربيطانية
مع حلفاء أوروبيُت للتدخل العسكري يف ليبيا ؼبواجهة زايدة خطر اعبماعات اإلرىابية، وإن التدخل العسكري قد يبدأ إبرسال دعم 

قول  71/71/1172 ونقلت وسائل اإلعالم يوم عسكري ومعدات إىل ليبيا لكنو ينتظر حكومة وحدة وطنية وشاملة يف البالد".
ن بالده على استعداد للتدخل العسكري يف ليبيا ؼبكافحة اإلرىاب دبجرد طلب حكومة "أب السفَت الربيطاين يف ليبيا بيًت ميليل:

الوفاق الوطٍت الليبية اؼبنتظرة ذلك"، أي أن أورواب تريد تشكيل حكومة ليبية تطلب منها اؼبساعدة العسكرية والتدخل العسكري. 
ام الطَتان الفرنسي األشهر اؼباضية بطلعات استكشافية فوق ليبيا. فربيطانيا وفرنسا ال تريدان أن تًتكا أمريكا تتدخل عسكراي وقد ق

ومها ال يتدخالن، فمعٌت ذلك ترك الساحة ألمريكا، ولذلك بدأت الدولتان ابلتدخل ؼبواجهة التدخل األمريكي وكلو بذريعة ؿباربة 
ب وسيضاف عليو ذريعة أخرى أال وىي تلبية طلبات اغبكومة الوطنية اؼبشروعة! وكل ىذا نزر يسَت من تنظيم الدولة واإلرىا

 اغبقيقة، ولكن اغبقيقة الكربى أهنا دول استعمارية تتصارع على بالدان وخَتاهتا وثرواهتا...
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 اتفاق وراء كانت اليت القوى موازين ألن وذلك فاعلية ذات تكون لن اغبكومة ىذه أبن القول فيمكن عليو وبناء -8
 اغبكومة ىذه فستبقى مث ومن طرف، لصاحل ؿبسومة ليست اؼبوازين ىذه اغبكومة، ؽبذه اؼبتعسرة الوالدة وراء مث ومن الصخَتات

 اغبكومتان تلك ألغيت وإن حىت طرابلس وحكومة طربق حكومة خطى على تسَت اثلثة حكومة كوهنا تتجاوز ال وقد قلقة،
 من جز يٍت كلوداي قالو ما وحكومتو الصخَتات اتفاق وصف من بيقر   وقد... ستار وراء من عملياً  يديروهنما من يوبق شكلياً،
 الناحية من لكن. رائع خرب ىذا الورق، على) :منو تنبثق اليت واغبكومة لصخَتاتا اتفاق على تعليقاً  الدولية األزمات ؾبموعة
 وضع يف وتنهمكان ذلك، تعارض اغباليُت الربؼبانُت من كل قيادة وكون ليبيا، التفاق اؼبنتظر للدعم اؼبؤكد غَت اؼبستوى فإن العملية،

 جيعل ذلك البالد،كل من رئيسية أجزاء على السيطرة من القليل ؽبا سيكون اعبديدة اغبكومة أن وواقع هبما، خاصة سالم خطة
 انتهى (1172 ديسمربكانون األول/ org.crisisgroup.http://blog، 78 ".فاعليتها يف يتشككون العديدين

 الصراع تدير اليت األطراف دوافع أن أوؽبما: لسببُت، فهو ليبيا يف واغبكومات االتفاقات ىذه مثل لفشل األسباب عن أما
 وخباصة آخر جانب من وأورواب جانب من أمريكا فهي عينُت، ذي لكل واضحة األطراف وىذه ؼبصلحتو، يعمل منها وكل متباينة،

... منهما لكل عماريةتاالس اؼبصاحل ضمن يتصارعان واألورويب، األمريكي ،الطرفان وىذان... وإيطاليا فرنسا أقل وبدرجة بريطانيا،
 أن مع اؼبستعمرين، الكفار يديأب يدار الصخَتات اتفاق وفق ىو بل ،أىلها أبيدي ي دار ال الليبية األزمة حل أن األسباب: واثين

 الواعون ي دركو اغبل وىذا مشكلة، وكل أزمة لكل واضح اإلسالم يف واغبل ،مسلمون فهم ،ليبيا أىل أبيدي يكون أن الواجب
 على يكمان ذانللا مها انالسبب نىذا ...﴾َشِهيد   َوه وَ  الس ْمعَ  َأْلَقى َأوْ  قَ ْلب   َله   َكانَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  ِف  ِإن  ﴿ ،اؼبخلصون

 تنشيطل أقرب اعبديدة اغبكومة ىذه تكون أن واؼبتوقع ليبيا، يف وأمان وأمن استقرار إجياد يف وحكومتو الصخَتات اتفاق فشل
 .مندم حُت والت اغبكومة ىذه أىل يندم وعندىا ،شبحو إبعاد إىل منها العسكري لتدخلا

 دماء من مزيداً  نتائجها تكون اليت العسكرية واألعمال السياسية للمؤامرات مسرحاً  اؼبسلمُت بالد تصبح أن اؼبؤمل ؼبن وإنو
 اإلسالمية، البالد أزمات حل ِّ  يف اؼبستعمرين ابلكفار االستعانة يرى من اؼبسلمُت بُت من يكون أن إيالماً  واألشد... اؼبسلمُت

 .﴾اْلم ْعَتد ونَ  ه م   َوأ ولَِئكَ  ِذم ة   َوَل  ِإًل  م ْؤِمن   ِف  نَ يَ ْرق  ب و  َل ﴿ وأىلو لإلسالم يكيدون أولئك أن يتناسى أو وينسى

 يستطيعون من اؼبخلصُت الصادقُت الرجال من فيها إنف الكرمي، القرآن حفظة بلد ليبيا، أىل يف اػبَت نعدم ال فإننا ذلك ومع
 تَ ْنص ر وا ِإنْ  آَمن وا ال ِذينَ  َأي َُّها يَ ﴿ ينصره من انصر عزيزلا القوي وهللا ،وأىلو اإلسالم على اغباقدين أولئك مشاريع إحباط هللا إبذن
 .﴾َأْعَماََل م َوَأَضل   ََل مْ  فَ تَ ْعس ا َكَفر وا َوال ِذينَ  * َأْقَداَمك مْ  َوي  ثَ بِ تْ  يَ ْنص رْك مْ  اّلل َ 
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