بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
املستجدات السياسية على الساحة الليبية
السؤال :يف 2017/11/4م نشرت الشرق األوسط( :اختتام اجتماعات القاهرة ابتفاق على توحيد املؤسسة

العسكرية الليبية) ،وكان مسؤولون عسكريون ليبيون قد اجتمعوا يف القاهرة بتاريخ 2017/10/30م حتت إعالن ترتيب
هيكلية اجليش اللييب ،علما أبن غسان سالمة مبعوث األمم املتحدة إىل ليبيا بدأ يقود مباحثات ليبية مع حكومة السراج
وجملس النواب يف طربق حول خارطة طريق أعدها للحل اعتبارا من  ،2017/9/21ولكنها عُلّقت قبل أن تكمل شهرا
بسبب معضلة املادة الثامنة يف اتفاق الصخريات الذي ُوقّع يف  17كانون أول/ديسمرب  ،2015والسؤال هو :هل الشروع
يف اجتماعات عسكرية يعين أن االجتماعات السياسية قد فشلت؟ وبعبارة أخرى هل املباحثات العسكرية هي إلاجياد حل
عسكري للمادة الثامنة بعد فشل املباحثات السياسية؟ مث ما الذي ج ّد خالل هاتني السنتني بعد اتفاق الصخريات حيث
وقّع الطرفان عليه يف حينه ،واآلن خيتلفون؟! وشكرا.
اجلواب :إنه مل اجي ّد شيء فقد وقّع الطرفان على اتفاق الصخريات وكانت بذور اخلالف موجودة ولكن التوقيع كان
من كل طرف لغرض خمتلف وبدوافع خمتلفة ،وحىت تتضح الصورة نستعرض األمور التالية:
 /1يف عهد القذايف كانت الطبقة السياسية الفاعلة هي املوالية لربيطانيا يف حني إن النفوذ األمريكي مل يكن ذا فاعلية
يف ذلك العهد ،فلما انتهى عهد القذايف تسلّقت الطبقة السياسية القدمية من جديد ألن جذورها كانت موجودة فلم تُقتلع،
ولذلك كان الغالب على السياسيني هو النفوذ الربيطاين يف حني إن السياسيني املوالني ألمريكا مل يكن هلم وجود فاعل...
هلذا كانت أورواب مهتمة ابالنتخاابت إلاجياد حكومة وجملس نواب أبقصى سرعة ممكنة ألهنا كانت تتوقع أن النتائج
ستكون يف صاحلها بسبب أتثري الطبقة السياسية القدمية ...وكانت أمريكا مهتمة بعرقلة أية انتخاابت إىل أن تصنع طبقة
سياسية جديدة تقف يف وجه الطبقة السياسية املوالية لربيطانيا ،وبعبارة أخرى فإن ما يهم أورواب كان اإلسراع يف احلل
السياسي ،وأما أمريكا فقد كان يهمها أتخري احللول إىل أن تصنع طبقة سياسية جديدة وليس أمامها خيار لصناعة هذه
الطبقة إال عن طريق العنجهية العسكرية كعادة أمريكا.
 /2لقد أرسلت أمريكا الضابط اللييب (حفرت) للعمل يف ليبيا خدمة ملصاحلها ،وسرية حياته تنطق بوالئه ألمريكا...
فقد كان مأسورا يف تشاد هو وحنو  300من اجلنود الليبيني يف آذار  ،1987بعد ذلك قامت أمريكا بوساطة مع تشاد،
وفاوضت وكالة املخابرات املركزية األمريكية عام  1990لإلفراج عنه ،وتولت طائرات أمريكية نقل حفرت وجمموعته إىل زائري
مث إىل أمريكا ومنحوه اللجوء السياسي يف الوالايت املتحدة ،حيث انضم إىل حركة املعارضة الليبية يف اخلارج .وهكذا أمضى
حفرت السنوات الـ 20التالية يف والية فرجينيا األمريكية ،حيث تدرب على حرب العصاابت من قبل وكالة املخابرات املركزية،
ومل يعد إىل ليبيا ،إال بعد ثورة  17شباط/فرباير ،فقد أرسلته أمريكا إىل ليبيا ليحاول إنشاء قوة عسكرية ليكسب عن
ويكون طبقة سياسية جديدة عن طريق (االنتصارات) العسكرية ،وذلك بتزويده ابألسلحة واألموال
طريقها مناطق يف ليبيا ّ
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مباشرة عن طريقها ،أو عن طريق عميلها السيسي يف مصر ...وكانت أمريكا تعطل أي حل سياسي يف ليبيا ابنتظار متكن
حفرت من إاجياد نفوذ فاعل ،وكان يركز على الشرق ألن طرابلس كانت تزخر ابلطبقة السياسية املوالية ألورواب وخباصة
بريطانيا ،وقد جنح إىل حد ما يف تثبيت قوة يف شرق ليبيا وهيمن على جملس النواب يف طربق.
 /3يف سنة 2015م كانت أورواب مهتمة أبن ال تنتظر أكثر من تلك السنة إلاجياد احلل السياسي قبل أن يتغري واقع
ليسرع اخلُطا ،وقد جنحت يف
الطبقة السياسية ،فبذلت أورواب الوسع يف الرتكيز على إرسال مبعوث موال ألورواب إىل ليبيا ّ
إرسال ليون ...وبدأت ابلرتويج للحل السياسي واستطاعت أن توجد جوا ضاغطا يف جملس األمن ،ويف الوقت نفسه جوا
حمرجا ألمريكا إذا رفضت احلل السياسي ...ومن جهة أمريكا فقد نظرت لألمر من زاوية أخرى ،فرأت أن االعرتاض على
احلل السياسي بعد ذلك الرتويج له ليس يف صاحلها ،ويف الوقت نفسه جعلت خطتها املوافقة على اتفاق الصخريات
للهيمنة عليه بتعديله أو القضاء عليه ...وهكذا كان ،فقد كانت املادة الثامنة يف االتفاق تتعلق ابلسيطرة على القوة
العسكرية ...وكان مجاعة أورواب يدركون أن حفرت عميل ألمريكا ،وأهنا تريده ليكون قائد اجليش ،لذلك وضعوا هذه املادة
السراج موال هلم ...وأصبحت هذه املادة هي العقبة الكأداة اليت
اليت تنص على أن اجليش يتبع لرائسة الوزراء ،حيث إن ّ
رأت أمريكا فيها فرصة مناسبة لتعطيل االتفاق إىل أن ينجح حفرت يف أن يكون ذا قوة فاعلة يف اجليش وعلى األرض ومن
مث يوجد طبقة سياسية فاعلة تنازع الطبقة السياسية األوروبية يف طرابلس وحنوها...
 /4هذا هو الواقع احلايل ،وهو مل يتغري كثريا عما كان عليه منذ اتفاق الصخريات أواخر 2015م فلم اجي ّد جديد على
أهداف الطرفني ودوافعهم السياسية والعسكرية ...وقد سبق أن أصدران أجوبة أسئلة حول موضوع ليبيا منذ اتفاق
الصخريات ،وقد وضحنا فيها هذا األمر لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:
 جاء يف جواب سؤال 2014/6/3م( :إن أمريكا تدرك أن الوسط السياسي يف ليبيا هو صناعة بريطانية مع بعضالنتوءات الفرنسية اليت تقوي الوسط السياسي املوايل لربيطانيا يف ليبيا ،ما يعين أن أي انتخاابت قادمة سيكون الصاعدون
فيها رجال أورواب مع نزر يسري من "املستقلني" ،ومن مث يستقر الوضع وتذهب أطماع أمريكا اليت كانت تريد استغالل
أتثريها العسكري الفعلي يف إهناء حكم القذايف ،استغالل ذلك يف أن يكون نصيبها من النفوذ هو األكثر واألوفر ،وهذا ال
يتأتى هلا إبجراء االنتخاابت يف هذه األجواء اليت ال زالت أجواء أوروبية ،فكان أن فكرت يف خلط األوراق عسكراي وإعادة
ترتيب األجواء يف ليبيا إلنشاء طبقة سياسية جديدة موالية هلا مث بعد ذلك إجراء االنتخاابت .وكانت اخلطوة األوىل أن
تكلف رجال عسكراي ابلتحرك مبا يشبه االنقالب ضد الوضع القائم الذي يهيمن عليه املؤمتر الوطين حيث الغالبية فيه
لرجال أورواب ...وذلك خللط األوراق وأتجيل االنتخاابت إىل ظروف أفضل ألمريكا ،فإن مل تكن خالصة ،فتكون ابملشاركة
مع أورواب ،فال ختلو الساحة هلا .وهكذا حترك حفرت وسرية حياته تنطق بوالئه ألمريكا.)...
 جاء يف جواب سؤال 2015/4/11م( :إن أورواب تدرك هذا األمر أبن أمريكا تعمل على إفشال املفاوضات،ولذلك فقد اختارت مبعوث موثوقا لديها وهو برانردينو ليون ،وهو مبعوث أورويب يف األصل ...،لقد بدأ برانردينو ليون حيث
اخلُطا حىت يتوصل إىل احلل السياسي وكان مهه أن ينجز مهمته يف مدة انتدابه األوىل اليت كان مقررا هلا أن تنتهي يف هناية
آذار  ،2015قبل أن متدد له مبوجب قرار جملس األمن رقم  ،2213حىت  15أيلول/سبتمرب  .2015وكان يف عجلة من
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أمره لينهيها يف املدة األوىل ،وقد بدأت "املفاوضات" يف جنيف وانتقلت إىل ليبيا ومن مث إىل املغرب واجلزائر ومن مث عادت
لتعقد يف املغرب .ويف جولة مفاوضات املغرب يوم اخلميس  2015/3/12طلب أعضاء برملان طربق أتجيل استئناف
املشاورات السياسية بني األطراف الليبية ألسبوع آخر أي إىل يوم اخلميس  2015/3/19من أجل مزيد من التشاور...
وقد ركز ليون على أمهية اخلروج حبل سياسي يف أقرب وقت ممكن ...وكذلك صدر يف  2015/3/16بيان مشرتك عن
االحتاد األورويب حيذر من فشل املفاوضات جاء فيه" :إن الفشل يف التوصل التفاق سياسي سيعرض وحدة ليبيا للخطر..
مبجرد التوصل التفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وترتيبات أمنية ذات صلة سيكون االحتاد األورويب على استعداد
لتعزيز دعمه لليبيا" "وكالة األنباء األملانية .)..."2015/3/16
 وجاء يف جواب سؤال 2016/1/19م( :إن بريطانيا كانت تدرك أن الوسط السياسي أو معظمه إىل جانبها،لذلك كانت مطمئنة إىل أن أي حكومة مؤقتة وفق مقرتحات ليون ستكون يف جانبها ،ولذلك هي كانت مهتمة يف
تعجيل اتفاق الصخريات وإقراره يف عهد ليون ،فلما مل تستطع وجاء كوبلر ،وكانت التعديالت ،أدركت بريطانيا أن هذه
التعديالت كانت بضغوط أمريكية على كوبلر كخطوة من خطوات أمريكية أخرى إلفشال االتفاق بشكل كامل إىل أن
تصوغه أمريكا من جديد كما تريد ،وذلك بعد صناعة طبقة سياسية جديدة نتيجة أعمال عسكرية يقوم هبا حفرت ابلتزامن
مع مؤامرات سياسية تديرها أمريكا ،وعليه فقد رأت بريطانيا االستعجال يف عقد االتفاق قبل أن حتدث أمور أخرى ليست
يف احلسبان ،فاالتفاق حىت مع تعديالت "كوبلر" يبقى مقبوال هلا ،وهكذا استعجلت األمور ،فحرصت على عقد االتفاق
النهائي يف الصخريات ابملغرب يوم  ،2015/12/17وحىت جتعل ذلك مشروعا ومقبوال دوليا جلأت إىل جملس األمن،
فقدمت مشروع القرار  2259لتأييد مقررات االتفاق النهائي ...إن ما دعا بريطانيا لالستعجال هو التحركات األمريكية
لعرقلة االتفاقات ...وقد أشار إىل ذلك املستشار السابق لرئيس جملس النواب اللييب عيسى عبد القيوم يوم
 2015/12/13على شاشة الغد العريب عندما قال ...( :إن تصرحيات كريي وزير خارجية أمريكا أوضحت أن
األمريكيني ليس لديهم احلماس الكايف حلل األزمة على عكس اإلجنليز والفرنسيني الذين أبدوا محاسا لذلك.)...
 وجاء يف جواب سؤال 2016/3/12م( :أما السبب هلذه العرقلة "األمريكية" فهو أن غالب الوسط السياسي يفليبيا هو من خملفات القذايف أي أورويب الوالء ...وأي تشكيلة وزارية ستكون من هذا املقاس كما هو يف الوزارة اجلديدة،
وأمريكا معتمدة على حفرت ونفر من العسكريني حوله ...وهلذا فأمريكا تعرقل احلل السياسي أكرب قدر ممكن تستطيعه
ابلتدخل العسكري منها ،ومن حفرت ،ومن أتباعها ،إىل أن تتمكن من ضمان حكم يكون هلا نصيب األسد فيه ...وهذا
على عكس أورواب فهي تعمل على إجناح االتفاق وتشكيل احلكومة وإقرارها ألهنا ما زالت تسيطر على الوسط السياسي
ودالئل ذلك كثرية ،فقد قام وزير اخلارجية الربيطاين فيليب هاموند بزايرة اجلزائر واجتمع مع وزير خارجيتها رمطان لعمامرة
يوم  2016/2/19وأكد هناك على أن "التدخل العسكري يف ليبيا ال ميثل احلل األنسب لتسوية األزمة اليت تشهدها البالد
ودعا إىل حل سياسي" ،اخلرب اجلزائرية .)2016/2/19
 /5ولذلك فإن األمور كانت واضحة لكل ذي عينني منذ توقيع اتفاق الصخريات يف شهر 2015/12م ،بل حىت
قبله ،أبن أورواب كانت تستعجل احلل ألن الطبقة السياسية املوجودة موالية هلا ،وأمريكا كانت تعرقل احلل إىل أن تتمكن
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من السلطة العسكرية بواسطة أداهتا حفرت ومن مث صناعة سلطة سياسية جديدة ...وهلذا فقد كانت املفاوضات تراوح
مكاهنا ،تقرتب أحياان مث تبتعد وهكذا دواليك ،فبعد أقل من شهر على انطالقتها حدث انسحاب لوفد طربق ،مث
عُلّقت ...وكان سالمة اجيتمع مع هذا وذاك ،ويقرتح اقرتاحات من هنا وهناك ،ويربر انسحاهبم ورجوعهم من تونس إىل ليبيا
للتشاور مع مراجعهم ...ولعله يعلم أن اتفاق الطرفني على احلل النهائي حيتاج إىل موافقة القوى الدولية اليت من ورائهما،
وهذا ال ميلكه غسان سالمة ،وحىت الطرفان ال ميلكانه إال أن يتفق الذين من ورائهما ،وهكذا مت االنسحاب والتعليق
والرجوع من تونس إىل ليبيا حبجة التشاور مع مراجعهما:
 (قال مراسل اجلزيرة إن وفد جملس النواب اللييب انسحب من املفاوضات مع اجمللس األعلى للدولة دون الكشف عنأسباب ذلك ،بعد جولتني من احلوار يف تونس لتعديل اتفاق الصخريات ...إال أن املراسل أفاد أبن األسباب رمبا تتعلق
بصياغة املادة الثامنة اليت تطرق إليها النقاش يف جلسة صاخبة صباح اليوم نوقش فيها موضوع اجمللس الرائسي واحلكومة.
اجلزيرة ...)2017/10/16 ...و(قال مصدر للجزيرة إن اجتماعا يعقد مبقر بعثة األمم املتحدة يف تونس بني املبعوث
األممي إىل ليبيا غسان سالمة ورئيسي وفدي احلوار موسى فرج وعبد السالم نصية لتقييم ما حدث أمس االثنني من تعليق
للجلسات بني الوفدين ...اجلزيرة  ...)2017/10/17و(أفاد مراسل اجلزيرة يف تونس أبن البعثة األممية يف ليبيا سلّمت
طريف احلوار الليبيني ورقة تضمنت صياغة لنقاط االتفاق واالختالف بينهما لدراستها يف اجتماعاهتما خالل اليوم وإبداء
مالحظاهتما عليها ،كل على حدة .اجلزيرة ( ...)2017/10/18وخالل مؤمتر صحفي عقده سالمة يف تونس السبت
2017/10/21م ،أشار إىل أن هناك مساحات من التفاهم واالتفاق بني وفدي جملسي الدولة والنواب الليبيني املتحاورين
يف تونس ،مما يستدعي عودهتما إىل ليبيا األحد للتباحث مع القيادات السياسية هناك ،الفتا إىل وجود نقاط اختالف من
بينها املادة الثامنة ستسعى البعثة األممية إلزالتها .اجلزيرة 2017/10/24م).
 /6ولذلك كان حفرت يركز على العمل العسكري ،ومل يكن ذلك سرا ،بل كانت أعمال حفرت العسكرية وتصرحياته
خالل مفاوضات اجمللس الرائسي وبرملان طربق برعاية غسان سالمة اليت بدأت يف 2017/9/21م ،كان يركز على العمل
العسكري ،وكانت تصرحياته يف هذه األثناء تشكك يف جناعة املفاوضات ،فقد نشرت اجلزيرة يف 2017/10/14م:
(شكك اللواء املتقاعد خليفة حفرت يف إمكانية حل أزمة ليبيا وفق مسار التفاوض الذي ترعاه األمم املتحدة ...فقد قال
حفرت يف كلمة ابملؤمتر األمين األول مبدينة بنغازي إنه ال توجد مؤشرات تطمئن الشعب أبن احلوار اجلاري هو احلل الوحيد
لألزمة السياسية الراهنة .ولوح حفرت ببدائل أخرى للحوار السياسي ،من بينها اجليش واألجهزة األمنية كافة" ،اليت ستمتثل
صرح يف منتصف آب/أغسطس 2017م" :حنن مصممون على مواصلة الكفاح حىت
لرغبة الشعب") ،وكان حفرت قد ّ
يبسط اجليش سيطرته على كامل الرتاب اللييب( "...الشرق األوسط 2017/8/15م).
ولذلك فإن تركيز أمريكا على احلل العسكري ليقود احلل السياسي هو أمر يف صلب أعماهلا يف ليبيا ،فهي تعرقل احلل
السياسي إىل أن يتمكن حفرت من زايدة رقعة سيطرته العسكرية ومن مث اجيري احلل بتأثري أمريكي أقوى من أتثري أورواب ،أي
أن أمريكا تركز على احلل العسكري ليقود احلل السياسي ،وتستغل كل فرصة مناسبة هلذا األمر ...ولذلك فعندما وجدت
الفرصة مناسبة لعقد اجتماع عسكري يف القاهرة لضمان التأثري الفعلي حلفرت يف اجليش ،فقد أمرت حفرت بذلك يف
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2017/10/30م فكان اجتماع الفصائل العسكرية الليبية يف القاهرة ،وهي كلها تؤيد حفرت أو ال تعارضه ...مث اختتم
االجتماع مساء 2017/11/2م( :علمت الشرق األوسط أن اجلولة الثالثة من مفاوضات توحيد املؤسسة العسكرية الليبية
اليت عقدت يف القاهرة بني ضباط ليبيني واليت اختتمت أعماهلا مساء أول أمس ،توصل إىل نقاط اتفاق شبه هنائي حول
توحيد اجليش اللييب وعالقته ابلسلطة املدنية يف ليبيا اليت تعاين من فوضى عسكرية وأمنية منذ عام 2011م ...الشرق
األوسط  4تشرين الثاين/نوفمرب 2017م) ،ويف هذا داللة على أن أمريكا وأدواهتا ،مصر وحفرت ،قد أحرزوا تقدما إىل حد
ما حيث أصبح حفرت رقما صعبا له سيطرة على جزء كبري من األرض ،وخاصة يف الشرق واهلالل النفطي يف مقابل بعض
التباطؤ يف مكاسب أورواب (بريطانيا وشيء من فرنسا وإيطاليا) ،ومع ذلك فال يعين هذا أن الصراع قد انتهى ،فإن ألورواب
قواها أيضا يف ليبيا عالوة على أهنا أكثر دهاء يف األعمال السياسية من أمريكا ...وهكذا فاملتوقع استمرار الصراع الدويل
حول ليبيا بني أمريكا وأدواهتا ،وبني أورواب وأدواهتا ...ويصطلي بنار هذا الصراع الليبيون!...
 /7ومن اجلدير ذكره أن قضااي املسلمني حتل أبيدي املسلمني وليس أبيدي أعدائهم ،واحلل سهل ميسور ملن يسره هللا
له ،سالحه اإلخالص هلل يف السر والعلن ،والصدق مع رسول هللا  يف القول والفعل ،وعندها سريى املتفاوضون أهنم أمام
بلد إسالمي عريق منذ الفتح اإلسالمي على عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،ومجيع أهله مسلمون،
وحل قضاايه يف كتاب هللا سبحانه وسنة رسوله  ،دومنا أية صلة مع الكفار املستعمرين﴿ ،وال ت ْركنُوا إِل الَّ ِذين ظل ُموا
ون َِّ
س ُكم النَّار وما ل ُكم ِمن ُد ِ
اّلل ِم ْن أ ْولِياء ُثَّ ال تُ ْنص ُرون﴾.
ْ ْ
ف تم َّ ُ ُ
ويف اخلتام فإننا نكرر ما سبق أن قلناه :إنه ملن املؤمل أن بالد املسلمني اليت كانت منطلق الفتوحات ونشر اإلسالم
الذي حيمل العدل واخلري لربوع العامل ...أصبحت هذه البالد ميدان قتال يتسابق فيه الكفار املستعمرون على قتلنا وهنب
ثرواتنا ...يضحكون مبلء أفواههم عند كل قطرة دم تسيل منا ،ليس أبيديهم فحسب ،بل كذلك أبيدي عمالئهم من
أبناء جلدتنا!
إن الكفار املستعمرين هم أعداؤان فليس غريبا أن يبذلوا الوسع يف قتلنا ،أما أن يصطف معهم فرقاء ليبيون ،يوايل
بعضهم أمريكا ،وبعضهم يوايل أورواب ،مث يقتتلون فيما بينهم ،قتاال ليس من أجل اإلسالم وإعالء كلمة هللا ،بل ملصاحل
الكفار املستعمرين ...فإهنا إلحدى الكرب ،فاقتتال املسلمني فيما بينهم جرمية كربى يف اإلسالم ،قال الرسول ُ « :كل
ال الدنْ يا أ ْهو ُن
ول « :لزو ُ
الر ُس ُ
ال ُْم ْسلِ ِم على ال ُْم ْسلِ ِم حر ٌام ،د ُمهُ ،ومالُهُ ،و ِع ْر ُ
ضهُ» ،أخرجه مسلم َعن أَيب ُهَريـَرةَ ،وقَ َال َ
ِع ْند َِّ
اّلل بن َعمرو.
اّلل ِم ْن ق ْت ِل ر ُجل ُم ْسلِم» .أخرجه النسائي َعن َعبد َ
َٰ ِ ِ ِ
الس ْمع و ُهو ش ِهي ٌد﴾
ْب أ ْو ألْقى َّ
﴿إِ َّن ِف ذلك لذ ْكر َٰى لمن كان لهُ ق ل ٌ
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