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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 جواب سؤال

 التطورات السياسية على الساحتني السورية والليبية

 السؤال:

من متابعة جمرايت األمور حول اهلدنة األخرية يف سوراي حىت اليوم يبدو أن أمريكا هذه املرة جادة يف أمر اهلدنة وعقد 
مريكا صرفت النظر عن أن أوهل يعين هذا  ظام، فهل هذا صحيح؟علمانية يف سوراي من املعارضة والن املفاوضات إلقرار حكومة

 جياد العميل البديل للعميل احلايل بشار، وأهنا اعتمدت استمرار بشار يف احلكم؟إفكرة 

أن األوضاع يف ليبيا كلما اقرتبت من احلل عادت لتتعقد من جديد، فقد اتفقوا يف  :وسؤال آخر إذا مسحت يل وهو
تفا  مشروعية برملان بقر  وهذا مكس  لبقر ... وم  ذل  فهو امابل يف إعبا  الققة للحكومة علما  الصخريات، وأقر اال
 وجزاك هللا خريا . ؟فكيف امكن فهم هذه املمابلة ،وزيرا  18إىل  32بتقليل عدد الوزرا  من م أبن السراج قد أجاهب

 
 اجلواب:

حنا فيه موضوع )آخر مستجدات األزمة الليبية(، وض   :"جواب سؤال" بعنوان 19/1/2016لقد سبق أن أصدران يف 
الرايض ( عن مؤمتر )شرّان مستبريان يف قَ َرن... :بعنوان 11/12/2015املشكلة الليبية... وكذل  أصدران عن سوراي نشرة يف 

كتها أمريكا...( بعنوان: )هدنة أْمن النظام يف ميونخ حا  24/2/2016، وأصدران نشرة أخرى يف وتشكيل اهليئة التفاوضية
حداث بقيت يف خاربة األ، وكان ذل  مفصال ، وامكن أن يفهم منه اجلواب، فموضوع اهلدنة احلالية واملفاوضات اهحنا فيوض  

يف الصراع بني  وضح فرقا  أه بيان وتوضيح... ولكن قبل صدارات... وم  ذل  فهذا مزيدناه يف اإلحدود اخلط العام الذي بي
 سوراي وليبيا:

موضوع ليبيا خيتلف عن موضوع سوراي، ألن الصراع يف سوراي هو بني أمريكا وأحالفها وأشياعها وبني أهل سوراي، إن 
ظنا  من بوتني أنه خبدمة أمريكا يف وليس بني أمريكا ودولة كقرى أخرى، وذل  ألن روسيا تنفذ خمبط أمريكا بصفقة قذرة 

وأما أورواب، فتدور حول أمريكا تعيد ما تقول لتنال منها  سيا حول أوكرانيا...سوراي سُتهدِّئ عنه مشاكل احلدود اجلنوبية لرو 
أي أن الصراع هو بني  زامحتها النفوذ يف سوراي...مبمريكا وال يبمعان فروسيا وأورواب يدركان أن النفوذ أل شيئا  أو بعض شي !

 أمريكا وبني أهل سوراي وكل مسلم صاد  من ورائهم.

أورواب، وخباصة بريبانيا وفرنسا إىل حٍد ما، مث شي  من إيباليا... هو على النفوذ بني أمريكا وبني  صراعوأما يف ليبيا فال
ولذل  فإن أمريكا مأخوذة إىل حد الذهول مما تراه من صمود أهل سوراي يف وجه خمببات أمريكا خالل السنوات اخلمس من 

 مئنان هبذه القوة جتاه أورواب...ل أورواب، فتصارعها بشي  من االببقوهتا يف مقاب ثورة سوراي، ولكنها يف ليبيا مبمئنة
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 بعد بيان الفرق هذا فإننا سنذكر مزيد بيان وتوضيح حول ما جاء يف السؤال:

 أواًل: موضوع سوراي:

ديل أما أن أمريكا جادة يف موضوع اهلدنة واملفاوضات، فهذا صحيح... وأما أهنا صرفت النظر عن البحث عن العميل الب
التايل لبشار العميل احلايل فهذا غري صحيح، فهي يف الوقت الذي جتد البديل ستنهي وظيفة بشار كما صنعت م  أشياعه من 

 قبل، وبيان ذل  كما يلي:

لقد وضعت أمريكا كل ثقلها إليقاف القورة والقضا  عليها حتت مسميات اهلدن ووقف إبال  النار ووقف االقتتال 
ائية... وعقدت املؤمترات يف جنيف وفينّا والرايض وأصدرت القرارات يف جملس األمن... هذا عدا عملها ووقف األعمال العد

ابلتدخل وجرها  ذاتيا  مريكا أقيام م  إلجهاض القورة ابألعمال العسكرية من قبل عميلها بشار وإيران وحزهبا يف لبنان وروسيا 
هلا ابجتماع ميونخ يوم  ربة تنظيم الدولة واإلرهاب... وأخريا  وجدت متنفسا  للدول معها حتت غبا  التحالف الدويل بذريعة حما

خارجيتها كريي م  ، وعندما مل يتم ذل ، اجتم  وزير يف حماولة لوقف القورة خالل أسبوع بوقف إبال  النار 12/2/2016
التنفيذ عند منتصف ليلة حيز وقف القتال سيدخل  مشرتك أبنيان بوأعلنا يف  22/2/2016نظريه الروسي الفروف يوم 

هلا جبد يف جنيف خالل  عد  وكل ذل  مقدمة إلقرار مشروعها العلماين يف املفاوضات اليت تُ ، 27/2/2016اجلمعة/السبت 
 اختذته من إجرا ات تص  يف هذا االجتاه وخباصة منذ يوميما  األايم القادمة... والدليل على أن أمريكا جادة هو

 كان مؤمتر الرايض إلعداد تشكيل هيئة املعارضة للمفاوضات م  النظام، ومن هذه اإلجرا ات:حيث   10،9/12/2015

 ،للتفاوض دون اعرتاضمشجعة جياد أجوا  إب" أتباعها "تركيا والسعوديةبتأثري السوري هتيئة أمريكا حلاضنة يف الداخل  -1
 ومؤشرات ذل :

ة التفاوض أبسلوب اجلزرة ض وخباصة من الفصائل املسلحة وتشكيل هيئأوكلت للسعودية مج  األتباع واألشياع يف الراي -أ
الغليظة ابملال والسالح... وجنحت يف ذل  وشكلت تل  اهليئة ممن ابعوا آخرهتم بدنيا غريهم... وهكذا استباعت  والعصا

التفاوض لتشرتك م  النظام يف بل تقأمريكا وألول مرة منذ اندالع القورة السورية أن ُتدخل يف جلان التفاوض فصائل مسلحة 
ن وفدا من املعارضة إمسا  اخلميس، قال رئيس مركز اخلليج لألحباث عبد العزيز الصقر  )ويف مؤمتر صحفي عقده حكم واحد

 32وينص االتفا  على تشكيل اهليئة العليا من املقبل...  سيلتقي بوفد من النظام يف األايم العشرة األوىل من كانون القاين/يناير
وكان م(، 11/12/2015اجلزيرة نت ) (.عضوا، بينهم عشرة للفصائل وتسعة لالئتالف ومخسة هليئة التنسيق ومثانية مستقلني

قد خذلت  اهليئةوى هلم يف الداخل... ولذل  فإن تل  الفصائل اليت دخلت ن قبل من سكان اخلارج الذين ال مأاملفاوضون م
 وهنا ألهنم كانوا يظنوهنا قامت لتخليصهم من ذل  الباغية!الناس وخباصة أولئ  الذين كانوا يؤيد

زايرة إردوغان للسعودية والتداول يف موضوع اهلدنة واملفاوضات لتنفيذ املشروع األمريكي يف سوراي وإقناع فصائلهم يف  -ب
ىل السعودية، ردوغان القالاث  إإ)وصل الرئيس الرتكي سوراي ابملوافقة على اهلدنة وتشكيل هيئة من املعارضة تشارك يف التفاوض: 
ىل مبار املل  خالد الدويل يف وبعيد وصوله إ .يف زايرة يبحث خالهلا م  املسؤولني ملفات املنبقة خصوصا  سوراي واليمن
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ىل قصر اليمامة حيث كان يف استقباله العاهل السعودي املل  سلمان بن عبد العزيز، حبس  ما ردوغان إالرايض، انتقل إ
 م(.29/12/2015القدس ) ).وكالة األنبا  السعودية الرمسيةفادت أ

نوي القيام به من حلول حىت إذا توقعت أن األمور ت اتماعات متهيدية للمفاوضني لرتويضهم على ممريكا اجعقدت أ -ج
ان رغم التصرحيات تسري كما تريد ختمت البو  ابلتقارب املتسارع على غري نسق بني تركيا وإيران فكانت زايرة أوغلو إىل إير 

تباعهما يف سوراي لتنفيذ املشروع األمريكي يف عمال أتثريمها على فصائلهما وأالساخنة بينهما وذل  للتنسيق بينهما ابست
، إىل العاصمة اإليرانية بهران على رأس وفد /مارسآذار 4داوود أوغلو، ليل اجلمعة )وصل رئيس الوزرا  الرتكي، أمحد . سوراي..

را ، يف أول زايرة لرئيس وزرا  تركي إىل إيران منذ عامني... وذكرت وكالة "فارس" اإليرانية أن رئيس الوزرا  الرتكي يضم عدة وز 
روسيا اليوم ) (سيجتم  م  كبار املسؤولني اإليرانيني لبحث سبل تنمية وترسيخ التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين...

ن اللقا  هو ألغراض أظهروا أبنكتة مسجة ال تنبلي حىت على بسبا  الناس فالزايرة  غل فواويبدو أهنم م(، 04/03/2016
 جتارية!!

 خالل تل  األعمال السياسية اخلبيقة من عمالئها لتهيئة األجوا  اإلقليمية والداخلية للتفاوض كانت تقوم إبجياد -2
قائق إلظهار أن احلل التفاوضي املعروض من أمريكا هو أجوا  ضاغبة لتنفيذ املشروع األمريكي أبعمال ترتاوح من تزييف احل

قليمية من أتباعها وأدواهتا اإل احلل األفضل لسوراي... إىل أعمال عسكرية منها، أو من روسيا اليت تسري معها يف صفقة قذرة، أو
 عمال:واحمللية... ومن هذه األ

املوافقة على مشروع أمريكا العلماين لسوراي خالل  عملت أمريكا على تركيز فكرة أن أهل سوراي بني خيارين، إما -أ
املفاوضات، وإما تقسيم سوراي... وألهنا تدرك أن أهل سوراي ينفرون من التقسيم فقد ظنت أهنم سُيقبلون على التفاوض إلقرار 

ذه الفكرة، فقد قامت وحىت جتعل أمريكا مصداقية هل.. مشروعها العلماين يف سوراي بتشكيل حكم مشرتك بني النظام واملعارضة.
جوا  شديدة السخونة على أهل أمريكا وروسيا بتصرحيات حول التقسيم ضاغبة على املفاوضات ختيف املفاوضني وتوجد أ

جياد دولة علمانية من النظام واملعارضة فإن سوراي لن تبقى موحدة بل مريكا إلهل سوراي على مشروع أإذا مل يوافق أنه سوراي أب
(... 23/2/2016رويرتز ( )رمبا يفوت األوان إلبقا  سوراي موحدة إذا انتظران فرتة بويلة)ذل  صرح كريي قائال : ستقس م... ول

إن موسكو أتمل أبن )وقد تكلمت روسيا عن الفدرالية يف سوراي فصرح انئ  وزير اخلارجية الروسي سريغي رايبكوف قائال : 
 قناة احلدث) (كرة إنشا  مجهورية فدرالية وهو املبل  الذي يبال  به األكراديتوصل املشاركون يف املفاوضات السورية إىل ف

(... كل ذل  للضغط على املفاوضني من املعارضة إلقرار النظام السياسي الذي ستفرضه أمريكا وإال كان 29/2/2016
يرفضون كذل  مشروع أمريكا حالفها أن أهل سوراي كما يرفضون التقسيم فهم هي وأونسيت أمريكا أو تناست  التقسيم...
 ىل زوال ابذن هللا...ولن امرا إال على خونة األمة وهم إ مريكا،أوهم يَعّدون املشروعني شرين مستبريين تصوغهما  العلماين،

تكقيف الغارات الروسية خالل املفاوضات كرسالة موجهة للمفاوضني أن يقبلوا ابلتفاوض إلقرار مشروع أمريكا، وإال  -ب
اليت بدأت أول  3ت ستكّقف، ولذل  فقد تكقفت الغارات الروسية بشكل الفت للنظر خالل حماداثت جنيففالغارا

 م، وكانت تشتد يف حماصرة حل  كوسيلة ضغط على املفاوضني...2016شباط/فقراير 



4 

 :24/2/2016كريي يوم  التلويح ابلتهديد املببن بل املكشوف لكل من يرفض املفاوضات، ويف هذا السيا  صرح -ج
وكرر اجلبري مقولة (،  24/2/2016رويرتز ) (.)أبن هناك مناقشة مهمة جتري اآلن بشأن خبة بديلة إذا مل ننجح على الباولة

... وإذا ما استبعنا االستمرار يف اهلدنة، فهناك خيارات أخرى، مقلما ذكر وزير خارجية أمريكا، هناك خبة )معلمه قائال : 
 (آلخر وارد، وسيكون الرتكيز عليهك جدية من جان  النظام السوري، أو لدى احللفا  فاخليار اب، إذا اتضح أنه ليس هنا

 (.28/2/2016عريب  CNN موق )

 مما سبق يتبني أن أمريكا جادة فعاًل يف موضوع اهلدنة واملفاوضات لتحقيق مشروعها العلماين لسوراي.

هليئة مفاوضات املعارضة ألن تستمر يف التفاوض م  النظام،  مقررا  ذريعة و ويبدو أن هذه الوسائل جنحت يف أن تكون 
ستافان دي ميستورا أمس أن جولة جديدة من احملاداثت اهلادفة لوقف  ايسور فقد: )أعلن مبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل 

 10اخلميس  ،الرايض) (.مارس حتت إشراف املنظمة الدولية..آذار/ 24إىل  14ستعقد يف جنيف من  ايالنزاع يف سور 
)قالت اهليئة العليا م(، مث بدأت هيئة املعارضة للمفاوضات بتهيئة األجوا  للموافقة على املفاوضات 2016مارس آذار/

إهنا ترى جدول األعمال املقرتح من  2016 /مارسآذاراليوم األربعا  التاس  من  للمفاوضات اليت متقل فصائل سورية معارضة
ات السالم إجيابيا وإهنا الحظت تراجعا يف انتهاكات القوات احلكومية للهدنة يف اليوم السابق. وقال قبل األمم املتحدة ملباحق

سامل املسلط املتحدث ابسم اهليئة العليا للمفاوضات إهنا ستتخذ قريبا قرارا هنائيا بشأن املشاركة يف املفاوضات املقررة يف 
)أعلنت اهليئة العليا  11/3/2016موق  روسيا اليوم يف  (، مث نقلDW 9/3/2016ي.أ/ ي.ب "أ ف ب" ) (جنيف.

موق  روسيا اليوم ) (ثنني املقبل...ة املفاوضات املرتقبة يف جنيف االللمفاوضات "املعارضة السورية" أهنا ستشارك يف جول
11/3/2016). 

شار قد فقد القدرة على مريكا صرفت النظر عن البحث عن عميل بديل فهذا ليس بصحيح... وذل  ألن بأما أن أو  -2
مريكا بقا ه يف املرحلة االنتقالية فتستبي  وإمنا تريد أ ،راي يستبي  من خالله خدمة مصاحل أمريكاضمان حكم مستقر يف سو 

فأمريكا ويبتسم للناس!  من وجه بشار يستبي  خداع الناس فينفذ مصاحلها خالهلا البحث عن عميل جديد بوجه أقل سوادا  
حكم علماين عميل يف سوراي خيدم مصاحلها كما كان يفعل بشار وأبوه من قبل، وحىت رائحة التقسيم النتنة اليت مهتمة إبجياد 

ولذل  فإن ما أشاعتها فمن املستبعد أن تعتمدها يف سوراي إال إذا فشلت يف إقامة العميل البديل التايل لبشار العميل احلايل... 
ن لماين من النظام واملعارضة وذل  إىل أجياد حكم علتعمل هبدو  يف تنفيذ مشاريعها إبيهم أمريكا اآلن هو وقف إبال  النار 

والتزام املعارضة به وخباصة أهنا استباعت إشراك بعض  بال  النار هذاقف إمريكا تعتقر و إن أ جتد البديل ليحل حمل بشار...
و أكقر جناح هلا منذ مخس سنوات يف مواجهة القورة ضد تعتقر هذا ه سالمية يف قبول اهلدنة واملفاوضات،الفصائل املسماة إ

روسيا لدى  مندوبقال وأيضا فقد اعتقرت روسيا ذل  جناحا  كبريا  وفرصة لتقبيت النظام ولذل   ..نفوذها وعمالئها يف الشام.
درك أن هذه فرصة فريدة إن دمشق على ما آمل ت)على اتفا  ميونخ  تعليقا  األمم املتحدة، فيتايل تشوركني لصحيفة كومرزانت 
استعداده لقبول وعق  ذل  أعلن بشار أسد  (،19/2/2016نس برس افر ) (.لسوراي بعد مخس سنوات من الدمار املتواصل

 وقف إبال  النار.
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حساابت أهل سوراي املخلصني فهي أمر آخر سيصعق ... أما هذه هي حساابت أمريكا وروسيا واألتباع واألشياع -3
﴿َوَما َكْيُد اْلَكاِفرِيَن ِإالا يف ذن هللا ويرد كيدهم يف حنرهم إب ،واملستعمرين وعمالئهم ومن دار يف فلكهممشاري  الكفار 

شكلوا هيئة مث حول املال والضالل  ابلرايض "إنرتكونتيننتال"يف الذين حتلقوا رجال الشام ليس هم فإن  ...َضاَلٍل﴾
وليس هم املخادعني الذين يقولون مبفاوضة النظام  لون حيث اميل املال القذر...مة الذين اميهم خونة األ وليس املفاوضات...

عليهم  يفاوض نظامه! وليس هم الذين مُتلىويف الوقت نفسه يقولون أبن ال مكان لرأس النظام فإن من ال يقبل له مكاان  ال 
عمون فيه أهنم إسالميون! وليس هم الذين يقولون الدولة املدنية العلمانية فينكسون رؤوسهم ابملوافقة يف الوقت الذي يز 

﴾ بدامقرابية التحليل والتحرمي حبكم البشر بدال  من حكم رب البشر، وهللا أحكم احلاكمني يقول:  .﴿ِإِن اْْلُْكُم ِإالا ّلِِلِا

تعدم اخلري إىل يوم  أسود الشام الذين تعرفهم األمة بصدقهم وإخالصهم ويعرفوهنا أبهنا البل هم  ولئ ...ليسوا أإهنم 
إهنم الذين يريدون للشام كما حي  هلا هللا سبحانه  ..."هي هلل هي هلل"هم الذين صدعوا ويصدعون بقلوهبم وأفواههم  ...القيامة
ْساَلِم ِِبلشاامِ »أن تكون:  ورسوله  التقسيم  إهنم الذين يرفضون أخرجه البقراين يف الكبري عن سلمة بن نفيل... «ُعْقُر َداِر اْْلِ
هم املخلصون الصادقون يف أرض  مريكا العلمانية وكل مشاري  الكفار واملنافقني...ة نفسها اليت يرفضون هبا مشاري  أابلقو 

 فال يساومون على دينهم وأمتهم... الذين يدركون أن للبابل جولة وللحق جوالت، الشام، القابتون على احلق الذي هم عليه،
هم أن ثورهتم هي حبق كاشفة فاضحة، فقد كشفت املتآمرين وفضحت املنافقني، وأصبحوا كل هم يف العرا  أبم أعين اهم الذين رأو 

سوا ، فال ينخدع هبم إال غافل وال أيمن مكرهم إال جاهل...إهنم املبمئنون أبن مشاري  الكفار سيأتيها فشلها من حيث ال 
َقِلُبوَن﴾ ﴿َوَسيَ ْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا حيتس  أهلها  َقَلٍب يَ ن ْ  .ُمن ْ

 موضوع ليبيا: اثنياً:

موضوع ليبيا خيتلف عن موضوع سوراي، ألن الصراع يف سوراي هو بني أمريكا وأحالفها وأشياعها كما ذكران آنفا فإن 
ا وبني أورواب، الصراع فيها هو بني أمريكوبني أهل سوراي، وليس بني أمريكا وبني دولة كقرى أخرى كما هو احلال يف ليبيا حيث 

دوات حملية يف حىت وإن مت تسخري أ ساسفهو صراع دويل يف األوخباصة بريبانيا وفرنسا إىل حٍد ما، مث شي  من إيباليا، 
 ...ذل 

 بعد بيان الفرق هذا فإننا سنذكر مزيد بيان وتوضيح حول ما جاء يف السؤال عن ليبيا:

ياسي وإجناحه يف ليبيا عكس ما تفعله يف سوراي، بل تلوح ابلتدخل يالحظ على أمريكا أهنا ال تركز على احلل الس -1
العسكري وبالبت به يف جملس األمن وعملت على عرقلة حتقيق احلل السياسي، بل بدأت تشن غارات متفرقة منذ تشرين 

ودها بدخول قاعدة ليبية من جن 20إذ قالت أهنا قتلت أحد املبلوبني لديها، ومن مث قام حوايل  ،نوفمقر العام املاضي/القاين
 49فقتلت  19/2/2016ومن مث خرجوا منها، ومن مث جا ت هذه العملية األخرية اليت نفذهتا البائرات األمريكية يوم 

هنا ويبدو أ ادعت أهنم ينتمون لتنظيم الدولة اإلسالمية، أغلبهم من تونس. وتعد أكقر عملية تقتل فيها أكقر عدد... شخصا  
من القومي خصص لبحث الوض  يف اجتماعا جمللس األ 28/1/2016وابما اخلميس وترأس أ) الضرابت: مبقل هذهستستمر 
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وقال .. رضا خصبة لنمو التنظيم اإلرهايب.يشكل الفراغ الدستوري يف ليبيا أ نث ختشى الدول الغربية الكقرى من أليبيا حي
ومي ملواصلة اجلهود لتعزيز احلكومة ودعم اجلهود الراهنة "أصدر الرئيس توجيهات لفريق األمن الق :البيت األبيض يف بيان

قررت أمريكا سياسة شن هكذا و ، (29/1/2016ميدل إيست أونالين ) ("...ملكافحة اإلرهاب يف ليبيا والدول األخرى
 رهاب...حبجة التنظيم واإل الغارات العسكرية أو التدخل العسكري من دون صدور قرار دويل

تنظيم كما جيري العلى مدى خبورة الوض  ابلنسبة ألمريكا يف ليبيا، وهذا ليس سببه هتديدات  وهذا القرار يدل -2
إبرازه، وإمنا يتخذ ذريعة للتدخل، بل هناك دول كقرى حتول دون بسط أمريكا لنفوذها يف ليبيا، وهلذا نرى أمريكا تتصرف وهي 

حديقها حول  وال تركز على تنفيذه، وجلّ  17/12/2015يوم  الذي وق  يف الصخريات ابملغرب غري مهتمة ابالتفا  النهائي
التدخل العسكري يف ليبيا ضد ما تبلق عليه اإلرهاب، ولو كان هذا االتفا  يف صاحلها حلرصت على تببيقه بكل ما أوتيت 

ليبيا وجعل  من السيبرة وبسط نفوذها يف 2014وجا  كل ذل  بعدما مل تتمكن بواسبة عميلها حفرت منذ عام . ..من قوة
النظام بيدها. وهلذا بدأت تتدخل بشكل مباشر من دون احلصول على قرار دويل من جملس األمن حيث عرقلت بريبانيا صدور 

 ق احلل السياسي سوف يبقى يتعرقل.قرار جييز التدخل العسكري يف ليبيا. وهلذا فإن تببي

أتخري تنفيذه، ونستبي  أن  يف الوقت الذي تعمل على تتظاهر بقبوهلا لالتفا  السياسي يف الصخريات مريكاإن أ -3
إن الوالايت املتحدة تنفذ على )حيث قال: 25/2/2016نؤكد ذل  بتصريح جون برانن مدير املخابرات األمريكية املركزية يوم 

عمليات ملكافحة  دبلوماسية جلم  احلكومتني املتنافستني م  شن يعاألرض سياسة على حمورين يف ليبيا تبذل يف أحدمها مسا
عملنا جبد ) وقال وزير خارجيتها جون كريي: ،(25/2/2016أ ف ب ) (د تنظيم الدولة الذي يتعاظم خبره.اإلرهاب ض

شديد يف األشهر املاضية على وجه اخلصوص من أجل تشكيل حكومة يف برابلس. وإذا مل يتمكنوا من االتفا  ستصبح ليبيا 
مريكا وإال أفشلتها، وألن على تشكيل احلكومة! أي مبقاييس أ فيّدعي أنه عمل جبد ،(24/2/2016رويرتز ) (.دولة فاشلة

هنم عندما قالوا إ حكومة الصخريات مل تكن كذل  عملت على عرقلة تشكيلها بذريعة واهية عن بريق عمالئها يف برملان بقر 
والتقى حاكمها عبد  22/1/2016 مصر يوم ، وكان رئيس احلكومة فايز السراج قد ذه  إىلوزيرا   32يرفضون تشكيلها من 

أايم، وحاول السراج مراضاة عمال  أمريكا، فأعلن يف ختام زايرته استعداده الختصار عدد  6يف زايرة له دامت الفتاح السيسي 
قوم به، وأتمني يائج ولتلقي التعليمات مبا جي  عليه أن نتفيها حفرت لالبالع على ال وعق  مغادرة السراج للقاهرة حطّ  ،الوزرا 

وقام السراج  فيعين ذل  أن أمريكا غري راضية عن تشكيل احلكومة، ألن تشكيلها مل أيت حس  ما تريد... مزيد من الدعم له،
فرفضها، حىت إن  23/2/2016ومن مث عرضها على برملان بقر  يوم  وزيرا   18ابختصار عدد أعضا  احلكومة فشكلها من 

هولة هامجت أعضا  القرملان القادمني للتصويت وعملت على منعهم من دخوله، ومل يكتمل النصاب جمقالوا إهنا  عصابة مسلحة
فأمريكا بواسبة  لكامل، ففض رئيس القرملان اجللسة،انئ  عدد أعضا  القرملان ا 200من أصل  انئبا   89حيث حضر 
 ...عمل على العرقلةتالنواب التابعني هلا عصاابهتا و 

وأي  ورويب الوال ...أسي يف ليبيا هو من خملفات القذايف أي االعرقلة فهو أن غال  الوسط السي أما السب  هلذه -4
حوله وكانت  معتمدة على حفرت ونفر من العسكريني وزارية ستكون من هذا املقاس كما هو يف الوزارة اجلديدة، وأمريكا ةلتشكي
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وفر يف احلكم ويهيمن عليه ولكنه حىت اآلن مل يستب  نصي  األوسط سياسي جديد يشارك ابلقواعد له م   أتمل منه أن ينشئ
تدخل كقر قدر ممكن تستبيعه ابلوهلذا فأمريكا تعرقل احلل السياسي أ عماله العسكرية انجحة بل متعقرة،أوليست كل 

خل العسكري فالتد سد فيه...كن من ضمان حكم يكون هلا نصي  األن تتم، إىل أتباعهاالعسكري منها، ومن حفرت، ومن أ
 .لن تتوقف حىت حتقق مبتغاهاويبدو أهنا  ،رتكيز نفوذها السياسي يف ليبياهو وسيلتها ل

هنا ما زالت تسيبر على الوسط أورواب فهي تعمل على إجناح االتفا  وتشكيل احلكومة وإقرارها ألوهذا على عكس  -5
عميل بريبانيا مل  املغرب حممد السادس يف فرنسا يوم  والند م الرئيس الفرنسي أاجتم  فقد  السياسي ودالئل ذل  كقرية،

وتباحقا حول الوض  يف ليبيا فأعلنا أهنما حيقان القرملان اللييب على منح الققة حلكومة الوفا  الوبنية برائسة  17/2/2016
ا رمبان لعمامرة يوم خارجيته السراج. وقد قام وزير اخلارجية القريباين فيلي  هاموند بزايرة اجلزائر واجتم  م  وزير

التدخل العسكري يف ليبيا ال امقل احلل األنس  لتسوية األزمة اليت تشهدها البالد ودعا ")وأكد هناك على أن  19/2/2016
احلل لتسوية األزمة يف  عد  ال نعتقد أبن تدخال عسكراي يُ " :وأيد الوزير اجلزائري قول نظريه القريباين وقال ،إىل حل سياسي"

..." تكون فعالة يف كفاحها ضد اإلرهابكل اجلهود املبذولة هتدف لتمكني ليبيا من تنصي  حكومة وحدة وبنية سليبيا.  
فقريبانيا وتسندها فرنسا تستعمل قواها اإلقليمية أيضا يف إجناح العملية السياسية وعرقلة  ،(19/2/2016اخلقر اجلزائرية )

 التدخل العسكري الذي تروج له أمريكا...

ال ختلو الساحة وروبية فهي من ابب االحتياط حىت عمال عسكرية من بعض الدول األما يسم  من تصرحيات عن أأما 
فقد ذكرت وسائل اإلعالم أن بريبانيا أرسلت قوة عسكرية إىل ليبيا، فنقلت بوابة أفريقيا  ال التدخل،ألمريكا إذا مل يبق جمال إ

جندي بريباين إىل  1000حكومة احملافظني أرسلت )أن  "القريباين "Socialist Worker عن موق  12/1/2016يوم 
كما توجهت مدمرة اتبعة للبحرية امللكية القريبانية   .ليبيا للدفاع عن حقول النفط اليت ابتت مهددة م  تقدم قوات تنظيم الدولة

. ونشرت صحيفة لوموند (يف ليبيا إىل سواحل مشال أفريقيا. فيما بل  من القوات اجلوية التحضري لضرابت جوية ضد أهداف
 ،(وحدات من القوات اخلاصة تشارك يف حرب سرية ضد متشددي الدولة اإلسالمية يف ليبيا)أبن  24/2/2016الفرنسية يوم 

مريكا العسكري ملن  تفرد أأي أن فرنسا تستعد للتدخل عندما يلزم ذل ، ولكن بشكل سري وترسل قوات خاصة م  بريبانيا 
يف ليبيا حاليا،  ومشروعا   ببيعيا   ترد فرنسا فضح ذل  بل بشكل سري ألهنا ال تريد أن جتعل التدخل العسكري شيئا  هناك، ومل 

حيث تعمل م  بريبانيا على تنفيذ االتفا  السياسي وتنفيذ تشكيل احلكومة ودعمها... وحىت عندما كانت أمريكا حتاول 
الت من أورواب من هنا وهناك، كانت تسارع أورواب إىل نفي تل  إحراج أورواب ابلتدخل العسكري فتصرِّح عن تدخ

آالف جندي إىل ليبيا، قائال  إن  5نفى رئيس الوزرا  اإليبايل ماتيو رينتسي األحد اعتزام إيباليا إرسال زها  التصرحيات... )
مت د ارانمج حواري تلفزيوين: "مب رينتسي خالل الظروف غري مواتية لتدخل عسكري يف املستعمرة اإليبالية السابقة. وقال

"إذا كانت هناك حاجة للتدخل فإن إيباليا لن  وأضاف رئيسا للوزرا  لن تذه  إيباليا إىل ليبيا لغزوها خبمسة آالف رجل".
 وكان رينتسي يرد ترتاج . لكن ليس هذا هو الوض  اليوم. فكرة إرسال مخسة آالف جندي ليست مبروحة على الباولة".

إىل يصل األمريكي يف إيباليا جون فيلي  الذي صرح لصحيفة كوريريي ديال سريا، اجلمعة، أبن روما قد ترسل ما على السفري
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)وقالت إيباليا إنه يتعني قبل نشر هؤال  اجلنود،  ...(7/3/2016االت، روسيا اليوم املصدر: وك) .(مخسة آالف جندي
، وهي تغمز من تدخل م (08/03/2016العربية ) (ظى بققة القرملان.احلصول على بل  رمسي من احلكومة الليبية بعد أن حت

 أمريكا دون انتظار قرار من جملس األمن وال من حكومة شرعية يف ليبيا.

 منا  حتفظ أن أ وهذا يعين أن األمور لن تستقر قريبا يف ليبيا، ومن غري املتوق  أن تنشأ حكومة ذات شأن يف ليبيا تستبي 
ن أي ن من شأوخباصة أن أمريكا كانت هتوِّ  ن يكون هو حكومة اثلقة ال حول هلا وال قوة،امكن أ كقر مافأ أو توجد استقرارا

ة، لن برملاىن برابلس وبقر ، اتفا  تشكيل حكومة وحدة وبني يف. حذر خقرا  من أن توقي  أعضا  حكومة جديدة تنشأ: )..
مركز أحباث  يه، و «صوفان»وأفاد تقرير جملموعة  ...تشرذم والفوضىالبالد، ما يفاقم حالة ال يفيسفر إال عن حكومة اثلقة 

إذا مت تشكيل حكومة وحدة وبنية، فمن احملتمل أن تواجه برفض من الفصائل التابعة للحكومتني »مقره نيويورك، أبنه  يكأمري
توقي  « ركة قبل أن جيف حقراحلكومة الوليدة ستخوض على األرجح مع»وحذر التقرير من أن  املتصارعتني لقبول شرعيتها،

وهكذا فحىت لو مت تشكيلها  م (19/12/2015الشرو : ) (...القريبانية، أمس« جارداين»اتفا  تشكيلها، حس  صحيفة 
والظاهر أن أمريكا لن تتوقف هذه املرة عن العمل حىت  ستأنف فيما بعد،يَ ومن مث قر من اسرتاحة حمارب فهي لن تكون أك

ألنه ألول مرة يصبح هلا عمال  هبذا الشكل، وسنحت هلا فرصة للتدخل بذريعة حماربة تنظيم  ،يف ليبيايكون هلا دور أساس 
 الدولة.

وعليه فلن يكون هناك استقرار يف ليبيا حىت تقب  أيدي هذه الدول االستعمارية عن التدخل، وأهم شي  هو إسقاط 
هلا التدخل، بل ختدمها فيه وتقاتل عنها  ئيباع وتشرتى فته، وهي تأدواهتم احمللية الرخيصة، اليت توايل هذه الدولة أو تل 

ابلوكالة! فعلى املخلصني الواعني القيام ابلعمل اجلاد إلفشال كل أنواع التدخل األجنيب، وبرد املستعمرين من البالد، أوروبيني  
ستالم زمام األمور وإقامة حكم هللا اعلى أمريكان، ورفض كل حلوهلم ومشاريعهم وإسقابها وإسقاط عمالئهم والعمل  كانوا أو

ال نعدم اخلري يف أهل ليبيا، بلد حفظة القرآن الكرمي، فإن فيها من الرجال الصادقني املخلصني من يستبيعون وإننا  يف أرضه...
َها الاِذيَن آَمُنوا ِإْن اَي َأي   إبذن هللا إحباط مشاري  أولئ  احلاقدين على اإلسالم وأهله، وهللا القوي العزيز انصر من ينصره ﴿

َ يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَ بِ ْت َأْقَداَمُكْم * َوالاِذيَن َكَفُروا فَ تَ ْعًسا هَلُْم َوَأَضلا َأْعَماهَلُم  .﴾تَ ْنُصُروا اّلِلا
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http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

