بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
أبعاد محلة حفرت على اجلنوب اللييب
السؤال :ملاذا يقوم حفرت عميل أمريكا يف ليبيا بتشتيت قواته يف اجلنوب اللييب الواسع ،وال يقوم برتكيز جهوده ضد الغرب

اللييب املوايل لألوروبيني وحسم ليبيا لصاحله؟ فالنفوذ والثقل كله يف الشمال غربه وشرقه ،وليس يف اجلنوب ،أم أن هناك أهدافا
أخرى حلملته على اجلنوب؟
اجلواب :نستعرض األمور التالية لكي يتضح اجلواب:
أولا :بعد أن سيطر حفرت عميل أمريكا على مدينة بنغازي فقد أصبح يسيطر على الشرق اللييب ،وحبسمه الصراع
لصاحله يف مدينة درنة منتصف  2018فقد أحكم حفرت قبضته على شرق ليبيا متاما ،وابنتقال املعارك إىل منطقة اهلالل النفطي
فقد زادت سخونة الصراع يف ليبيا بني عمالء أمريكا بقيادة حفرت وعمالء األوروبيني بقيادة السراج يف طرابلس ،وبتمكنه من
بسط السيطرة على اهلالل النفطي فإن كفته العسكرية قد ابتت ترجح على حكومة السراج .لكن قوته العسكرية املدعومة من
عميل أمريكا السيسي ليست حامسة متاما لتمكنه من أخذ غرب ليبيا ،حيث تصده الدول األوروبية نفسها عن غرب ليبيا،
وكذلك قرب تلك املنطقة من اجلزائر املوالية لألوروبيني .وهذا اخلوف من اجلزائر وتدخلها ظاهر غري خفي يف تصرحيات حفرت
(تربأ وزير اخلارجية اللييب طاهر سيالة االثنني من "التصرحيات غري املسؤولة" للمشري خليفة حفرت واليت هدد فيها بـ"نقل احلرب
الليبية إىل اجلزائر يف حلظات "...وكان حفرت قد أعلن أن اجلزائر "تستغل األوضاع األمنية يف ليبيا" وأن "جنودا جزائريني جتاوزوا
احلدود الليبية ...فرانس .)2018/9/10 ،24
اثني ا :وهذا الواقع من دعم مصر السيسي ومن ورائها أمريكا حلفرت والذي جعله يسيطر على شرق ليبيا ومنطقة اهلالل

النفطي ،والواقع املقابل الذي متثله حكومة السراج واستعداد اجلزائر للدفاع عنها حبكم القرب اجلغرايف ،واألوروبيون الذين يقفون
خلفها ...هذا الواقع والواقع املقابل أوجد نوعا من التعادل وإن كانت الكفة العسكرية تتجه للميل حنو حفرت بسبب الدعم
األمريكي الكبري الذي يتناسب مع رؤيتها للحل يف ليبيا ،أي فتح املفاوضات بعد أن يصبح وضع حفرت حامسا أو شبه حاسم.
لكن ومن زاوية الوسط السياسي فإن الكفة ال تزال متيل لصاحل السراج ،فالنفوذ األورويب يضمن له السيطرة على طرابلس
العاصمة ،وما فيها من ثقل للوسط السياسي التابع ألورواب .وهبذا فال يستطيع حفرت التقدم وأخذ العاصمة وال يستطيع فتح
املفاوضات اجلدية مع حكومة السراج ليظهرا كطرفني متساويني ...وهذان املأزقان لطريف الصراع يف ليبيا قد أوجدا حالة من
اجلمود ال متكن أي من الطرفني من احلسم ،لذلك كان االنتقال ابملعارك إىل جنوب ليبيا يشكل خمرجا حلفرت حىت يتمكن من
زيدة رقعة سيطرته العسكرية ومن مث جيري احلل بتأثري أمريكي أقوى من أتثري أورواب .وهذا ما كان ،فـ(أطلقت قوات املشري
خليفة حفرت األربعاء عملية عسكرية واسعة يف جنوب البالد هبدف "تطهريها" من اجلماعات املسلحة مبا يف ذلك عناصر تنظيم
"الدولة اإلسالمية" املتطرف ،والعصاابت اإلجرامية ،حبسب ما أعلن متحدث ابسم اجليش الوطين اللييب ...فرانس ،24
 ،)2019/1/17فتحت عناوين (اإلرهاب والعصاابت اإلجرامية) تدفع أمريكا بعميلها حفرت حنو اجلنوب اللييب لتحقيق أغراض
كثرية حملية وإقليمية لتعزيز نفوذها والقضم من نفوذ الدول األوروبية.
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اثلث ا :وابلتدقيق جند أن محلة حفرت على جنوب ليبيا حتقق له ،وللنفوذ األمريكي هدفني على صعيد الصراع داخل ليبيا،

وحتقق ألمريكا كذلك هدفني آخرين ضد أورواب وضد نفوذها يف أفريقيا ،وتفصيل ذلك على النحو التايل:
 -1أما اهلدفان على صعيد الصراع داخل ليبيا فهما:

أ -السيطرة على مساحة كبرية ،فإذا متكن حفرت من بسط سيطرته العسكرية على تلك املساحات الشاسعة جنويب ليبيا

فإن ذلك سيوفر له الكفة األرجح يف املفاوضات أيضا ،ففضال عن األمهية العسكرية الداخلية للسيطرة على مدن كمدينة سبها
وغريها من بلدات اجلنوب فإن ذلك سيمكنه من اكتساب املزيد من "الشرعية" ابعتباره الطرف املمسك ابلقدر األكرب من
األراضي الليبية ،وما لذلك من آاثر يف احللول السياسية ،وإن كان اقرتابه من احلدود اجلزائرية من جهة اجلنوب يشكل خطرا
عليه ،لكنه رمبا يطمح بتوطيد ذلك واجلزائر منشغلة ابالنتخاابت الرائسية.
ب -السيطرة على القتصاد اللييب ،وذلك أنه بعد كر وفر فقد أحكمت قوات حفرت قبضتها على اهلالل النفطي

منتصف  ،2018ونقلت عائداهتا إىل فرع املؤسسة الوطنية للنفط يف بنغازي بدال من طرابلس ،وبذلك فقد حرمت حكومة
السراج من نفط منطقة اهلالل النفطي من انحية ،وأصبح حفرت يتهيأ لتصديره لصاحله من انحية أخرى ،لتنتقل املعركة بعد ذلك
إىل موانئ النفط ،أي ملنع حفرت من تصديره ،فسيطرت مليشيات اجلضران على مينائي السدرة ورأس النوف ،وكانت حكومة
السراج يف طرابلس تعتربه (اجلضران) آمرا شرعيا حلرس منشآت النفط ،لكن هذا مل يثبت حلكومة السراج (مث اندلعت بعدها
اشتباكات عنيفة مع قوات اجليش اللييب ،وبعد ذلك أعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة الليبية ،يوم  21حزيران/يونيو اجلاري،
عن السيطرة على منطقة رأس النوف والسدرة ابلكامل ...سبوتنيك الروسية  ،)2018/7/7فسيطر حفرت على اهلالل النفطي
مبا يف ذلك موانئ التصدير .ومنذ ذلك التاريخ فإن جهود حكومة الوفاق برائسة السراج كانت وال تزال تركز على منع الدول
من استرياد النفط اللييب من منطقة اهلالل النفطي الذي تسيطر عليه قوات حفرت ،فاخنفضت الطاقة التصديرية من ليبيا بشكل
كبري ،وظلت حكومة السراج تصدر النفط املستخرج من صحراء مرزوق ،خاصة حقلي "الشرارة  300ألف برميل يوميا ،والفيل
 125ألف برميل" ...وابنتقال املعارك غري الساخنة كثريا إىل اجلنوب ،وبسيطرة قوات حفرت على حقل الشرارة النفطي ابلقرب
من مدينة سبها (قال متحدث ابسم قوات شرق ليبيا اليوم االثنني على تويرت "القوات املسلحة استكملت بسط سيطرهتا الكاملة
على حقل الشرارة بكامل منشآته الرئيسية سلميا دون أي اشتباك وتقوم اآلن بتأمينه ابلتنسيق مع إدارة احلقل" ...اليوم السابع
 ،)2019/2/11فإن ذلك يضيف قوة نفوذ اقتصادية حلفرت .وهذا احلقل النفطي الكبري الذي كانت ميكن أن تصل إنتاجيته
لـ 400ألف برميل يوميا ومملوك لشركة إسبانية هو حمل صراع كبري بني عميل أمريكا حفرت وعمالء أورواب يف طرابلس ...وهبذا
التطور ،أي سيطرة حفرت عليه ،واليت تتيح له السيطرة بسهولة على ما خلفه من حقول إىل أقصى اجلنوب خاصة حقل الفيل
فإن حكومة السراج تكون قد فقدت شريهنا االقتصادي ،وبقيت تعتمد على املظلة الدولية ألورواب ملنع حفرت من تصدير النفط،
وإجباره على التصدير من خالل مؤسسات طرابلس النفطية ،ومع ذلك فهو يسيطر على املنابع ،ويرتك مسألة التصدير عرب
املوانئ وخطوط األانبيب اليت ال يسيطر عليها إىل مفاوضات حيقق من خالهلا أغراضه املالية مبا ميكنه من ضخ األموال يف
شرايني قواته العسكرية...
 -2وأما اهلدفان ضد أورواب وضد نفوذها يف أفريقيا فهما:
أ -إبقاء اهلجرة من أفريقيا صداعا ألورواب ...وهذا هدف أمريكي ضد أورواب يتمثل مبنعها من إنشاء قواعد عسكرية يف
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ليبيا حبجة وقف اهلجرة األفريقية إليها .فسيطرة عميل أمريكا حفرت على املنشآت العسكرية يف العمق اللييب ،ومعظمها مطارات
ومهابط حترم الدول األوروبية من استخدامها سواء لنفوذها يف ليبيا أم ألهداف إقليمية يف أفريقيا .إذ وحبجة وقف اهلجرة األفريقية
إىل أورواب تقوم الدول األوروبية ببناء موطئ قدم هلا يف تلك املنشآت ،األمر الذي ترفضه أمريكا وعميلها حفرت (حذر اللواء
اللييب املتقاعد خليفة حفرت من سعي أطراف دولية إىل إنشاء وجود عسكري هلا يف بعض مناطق اجلنوب اللييب .وقال حفرت إنه
يف الوقت الذي حترص فيه القيادة العامة على إنشاء عالقات دافئة وشراكات اسرتاتيجية متوازية مع كل األطراف الدولية ،ترد
معلومات عن رغبة بعض األطراف الدولية يف إنشاء وجود عسكري هلا يف اجلنوب اللييب ...وذكرت مصادر ليبية أن وفدا أمنيا
وعسكري إيطاليّا زار مدينة غات "أقصى جنوب غريب ليبيا" أمس اخلميس ،هبدف إنشاء نقطة ارتكاز عسكرية ومدنية إيطالية،
بتمويل أورويب ،لضبط حركة اهلجرة غري الشرعية ...اجلزيرة نت  ،)2018/6/29وبسيطرة حفرت على مناطق مهمة يف اجلنوب
فإنه حيرم األوروبيني من التمركز وبناء قواعد عسكرية جنويب ليبيا (وأعلنت غرفة عمليات القوات اجلوية التابعة للقيادة العامة
للجيش اللييب ،حظر اهلبوط واإلقالع من وإىل مطارات ومهابط املنطقة اجلنوبية إال بعد موافقتها ،حمذرة أي طائرة من اهلبوط يف
جمال املنطقة اجلنوبية إذا حلقت بدون تصريح من قيادة اجليش اللييب ...اليوم السابع  ،)2019/2/8وهكذا فإن أمريكا وبدفع
حفرت إىل اجلنوب تكون قد قيّدت التحركات األوروبية يف اجلنوب اللييب ،وأبقت مشكلة املهاجرين األفارقة عصا صداع يؤرق
أورواب.
ب -العمل ضد النفوذ األورويب يف منطقة الصحراء حيث ال تقتصر أهداف محلة حفرت يف اجلنوب اللييب على حتقيق
األهداف املذكورة أعاله ،فأمريكا ختطط ،بل وآخذة مباشرة يف تنفيذ هدف إقليمي لزعزعة النفوذ الفرنسي يف منطقة
الصحراء ...فبسبب ضعف احلكومة املركزية يف طرابلس فإن حالة الفراغ اليت آل إليها جنوب ليبيا قد خلقت بيئة مناسبة
للنشاط املسلح جلماعات املعارضة األفريقية يف جنويب ليبيا .فنمت مجاعات املعارضة التشادية والنيجرية والسودانية وترعرعت،
بل وأصبحت عنصرا يف معادلة القوة الداخلية يف ليبيا ،وهي قوات معتربة ال يستهان هبا ،فقد (قالت جريدة "الوحدة" التشادية
الصادرة ابللغة الفرنسية ،اليوم األربعاء ،إن حوايل  11ألفا من عناصر املعارضة التشادية منتشرون حاليا يف جنوب ليبيا ...بوابة
الوسط  ،)2018/4/4وبوجود ذريعة "اإلرهاب" اليت تربر أمريكا تدخالهتا هبا ،وتوحي لعمالئها بركوب موجتها تتقدم أمريكا
علنا للتدخل يف ليبيا (قال مسؤول لييب إن قوات أمريكية وليبية نفذت غارة مشرتكة على موقع يتمركز به عدد من أنصار تنظيم
القاعدة بضواحي مدينة أوابري يوم األربعاء ...يورو نيوز عريب  ،)2019/1/14وذريعة اإلرهاب األمريكية تلك هي نفسها
اليت يستخدمها حفرت "لتطهري املنطقة من اجلماعات اإلرهابية واملسلحة".
واجلماعات ذات الثقل العسكري جنويب ليبيا هي احلركات التشادية( ،وأطلق اجليش الوطين اللييب بقيادة املشري خليفة
حفرت يف كانون الثاين/يناير املاضي محلة عسكرية يف جنوب غريب البالد ضد جمموعات مسلحة أكربها اتبعة للمعارضة
التشادية ...آر يت  ،)2019/2/12وقال "اجليش الوطين اللييب" الذي أعلنه حفرت ،يف بيان مقتضب ،إن ("مقاتالت سالح
اجلو العريب اللييب تناوبت على دك ثالثة جتمعات للعصاابت التشادية وحلفائها يف جنوبنا احلبيب" ...العربية نت )2019/2/8
ج -ومن هذا يتضح متاما أبن محلة حفرت جنويب ليبيا تقوم بعملية طرد منظمة لتلك اجلماعات من ليبيا ،أي دفعها

خارجها لتكون هلا مهمة أخرى يف تشاد ،وهي إجياد القالقل للنفوذ الفرنسي فيه ،وهو األمر الذي حدث فورا ودون أتخري ،فقد
(قال وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف لو درين يوم الثالاثء إن القوات الفرنسية قصفت قافلة للمتمردين يف تشاد ملنع حدوث
انقالب ضد الرئيس إدريس دييب .واستجابة لطلب من دييب قصفت طائرات حربية فرنسية قافلة مدججة ابلسالح للمتمردين
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عربت األسبوع املاضي من ليبيا وتوغلت يف األراضي التشادية .وقال لو درين ألعضاء الربملان "شنت جمموعة متمردة جاءت
من جنوب ليبيا هجوما ...لالستيالء على السلطة ابلقوة يف جنامينا .الرئيس دييب طلب منا كتابة التدخل ملنع وقوع انقالب
ومحاية بالده" رويرتز  .)2019/2/12وألن هذه األخطار اليت يدفع هبا عميل أمريكا حفرت ابجتاه تشاد حقيقية فإن فرنسا تنشر
قوة كبرية يف العاصمة التشادية للدفاع عن عميلها إدريس دييب (وتنشر فرنسا  4500جندي يف العاصمة التشادية جنامينا يف
إطار عملية تعرف ابسم قوة برخان ملكافحة اإلرهاب) .املصدر السابق.
د -وهبذا كله يتبني أبن أمريكا ومع تغلغلها يف ليبيا ،ورغم عدم قدرة عميلها على حسم املوقف يف مناطق غرب ليبيا

لصاحله بسبب الدعم األورويب حلكومة السراج فإهنا ،أي أمريكا ،قد انتقلت لزعزعة النفوذ الفرنسي يف تشاد ،وما حصل من
تقدم معارضي إدريس دييب داخل األراضي التشادية قادمني من جنوب ليبيا ميكن أن يكون مقدمة ملا هو قادم ،أي أن تستعر
املعارك يف تشاد ورمبا بعدها النيجر ضد النفوذ الفرنسي ،وضد هيمنة الشركات الفرنسية خاصة على مناجم اليورانيوم يف تلك
املنطقة.
رابعا :واخلالصة هي أن حفرت وابلدعم العسكري الكبري الذي توفره أمريكا له ،خاصة عرب مصر ،فإنه قد متكن من
شق ليبيا إىل شطرين ،سيطر ابلكامل على الشق الشرقي ،وسيطر على اهلالل النفطي عصب اقتصاد ليبيا ،ومتكن من إحداث
اخرتاق يف الشق الغريب ،وها هي توجهه إىل اجلنوب ملزيد من السيطرة العسكرية واالقتصادية .وهكذا فإنه يف ظل حالة من
اجلمود الناتج عن استعصاء غرب ليبيا بسبب اخلوف من اجلزائر والدعم األورويب الكبري حلكومة السراج ،فإن أمريكا تدفع حفرت
لتحقيق أهداف أخرى هلا ،تزيد هبا من إرهاق الدول األوروبية يف مسألة اهلجرة ،وهتاجم من زاوية أخرى النفوذ الفرنسي يف
الدول اجملاورة بدءا من تشاد...
هذه هي أبعاد محلة حفرت على اجلنوب اللييب ،ومنها يتضح أبن دول الكفر تعيث يف ليبيا فسادا من أجل مصاحلها
ونفوذها ،ويقاتل من أجل ذلك أطراف من املسلمني دون أن يرعوا هلل حرمة يف قتل إخواهنم ويف إهدار خريات بالدهم النفطية.
ولن يقضي على هؤالء العمالء ومن ورائهم دول الكفر ،وعلى الشر الذي ينشرونه يف دير اإلسالم إال أن يهب املسلمون هبة
جد ال هزل فيها ،فيقيموا شرع هللا ويعلنوا خالفتهم اليت ستعيد األمور إىل نصاهبا ،وجتعل آمال دول الكفر ابلبالد اإلسالمية
كوابيس مرعبة هلم...
ِ
ِِ
ين﴾
﴿إِن ِيف َه َذا لَبَ َالغ ا ل َق ْوم َعابد َ
 15مجادى اآلخرة 1440هـ
املوافق 2019/2/20م

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info
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موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

