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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 ليبيا يف األخرية التطورات

 استأنفت فقد أورواب عميل للسراج التابعة والقوات حفرت أمريكا عميل قوات بني املتقطعة االشتباكات استمرار بعد: السؤال
 استجد الذي وما اليوم؟ ممكنة طرابلس على السيطرة نأ أمريكا ورائه ومن حفرت يرى فهل، طرابلس العاصمة ابجتاه هجومها حفرت قوات
، ليبيا يف حقيقي روسيا تدخل وهل طرابلس؟ يف السراج فايز حلكومة الرتكي الدعم حقيقة ما مث الشراسة؟ هبذه االشتباكات تندلع حىت

 ليبية؟ال األزمة حول أملانيا له دعت الذي برلني مؤمتر من املتوقع وما التهويل؟ ابب من هذا أن أو

 :السؤال يف املذكورة التساؤالت على اجلواب لتوضيح التالية األمور نستعرض: اجلواب

 بني منقسمة ليبيا أصبحت فقد ليبيا يف العسكري الصراع ساحة يف قوي   عنصرا   حفرت عميلها بفرض أمريكا جنحت أن بعد :أوالا 
 أمريكا كانت وملا، ليبيا من املتبقية املناطق يف وأورواب بريطانيا عمالء فوذون، عليها يسيطر اليت املناطق يف أمريكا عميل نفوذ، نفوذين

 هجوم يف هذا وظهر، ليبيا يف الزيدة صفة أخذ قد نفوذها فإن مصر عرب خاصة حفرت لعميلها املقدم العسكري الدعم وترية من تزيد
 نيسان مطلع طرابلس على حفرت دشنه الذي اهلجوم مع خاصة تناقص حالة يف األورويب النفوذ وصار، اللييب اجلنوب على حفرت

 طريقة ذلك من يتخذ وأن، طرابلس يف أورواب عميلة السراج حكومة على الضغط تشديد يريد أمريكا ورائه ومن حفرت وكان، 2019
 على ذلك قبل سيطرته بعد 2019 نيسان مطلع طرابلس على حفرت هجوم شكل وهكذا. السياسية املفاوضات يف األسد حصة لنيل

 شرعيا   هبا املعرتف احلكومة بوتقة من اخلروج أمريكا وحاولت، حفرت لقوة رجحان   ذلك شكل، بنفسها اجلزائر انشغال مستغال   اجلنوب
 سكاي ...حبفرت االتصال ىلإ مريكياأل الرئيس )ابدر رمسي حكومي مبسئول االتصال يشبه مبا حبفرت العلين ابالتصال وذلك طرابلس يف
 .(19/04/2019 عربية وزني

 حلل دويل مؤمتر ىلإ مريكل األملانية املستشارة دعوةو  مبادرة فكانت، سياسيا   الليبية املسألة حتريك إال ذلك أمام أورواب جتد مل :اثنياا 
 األملانية العاصمة يف يعقد أن املتوقع للمؤمتر حمدد موعد يوجد )ال حمدد موعد هلا حيدد مل املبادرة هذه أن ومع، برلني يف الليبية األزمة
 على... الشهر هذا أواخر يكون قد انعقادها أن مؤكدة غري إعالمية أخبارا   هناك أن إال .م(07/12/2019 يهفيل يهدوتش... برلني
 إىل الكربى السبع الصناعية الدول جمموعة )دعت، الصناعية السبع جمموعة اجتماع منذ له وخططت أورواب أرادته ملا تنفيذ هي، كل
 املعنية األطراف كل إن، االثنني الفرنسية بياريتس مدينة يف قمتها ختام يف اجملموعة وقالت. ليبيا يف الصراع حول دويل رمؤمت عقد

 للحفاظ أمل ابرقة برلني مؤمتر يف األوروبية الدول وترى، (26/8/2019 العريب القدس. املؤمتر يف تشارك أن جيب اإلقليمية والقوى
، مايو دي لويدجي اإليطايل اخلارجية وزير طرابلس يف الثالاثء اليوم السراج )استقبل، نفوذها على احلفاظ ابلتايلو  بيالي يف عمالئها على

 بالده وأن، الليبية لألزمة عسكري   حل ال أنه مايو دي وأكد. البالد يف واالستقرار األمن لتحقيق جلهوده إيطاليا دعم إليه نقل الذي
. اللييب ابلشأن املهتمة الدول كل بني توافقا   برلني مؤمتر حيقق أن يف أمله مبدي  ، السياسي املسار إىل للعودة سالمة جهود تؤيد

 (.17/12/2019إندبندنت عريب 

 الدويل املبعوث يضعها اليت ابلشروط وخاصة، برلني" "مؤمتر انعقاد يف أورواب مسار عرقلة جبد حتاول أهنا أمريكا على ظهر :اثلثاا 
 لعقد الرتتيبات خالل شروط ثالثة وضعه عن، سالمة غسان، ليبيا إىل األممي املبعوث )كشف، برلني مؤمتر أمام ليبيا ىلإ األمريكي

، (13/11/2019 الوسط بوابة ...األمن" جملس انقسام بفعل للغاية صعبا   أصبح األزمة حلل حتركه "هامش أن مؤكدا  ، برلني مؤمتر
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 لكن! انعقاده موعد حتديد صعوبة يف السبب أنه ويبدو برلني مؤمتر ابجتاه أمريكي تلكؤ عن شفيك الدويل املبعوث من التلكؤ وهذا
 مبا ليبيا خبصوص والدولية اإلقليمية األوراق خلطت وهكذا، الليبية الساحة يف وتركيا روسيا إبدخال قامت بل بذلك تكتف مل مريكاأ

 عنصرا   أورواب تكون فال الليبية الساحة إىل ياوترك روسيا إبدخال وذلك انعقاده قبل املؤمتر يف التأثري مث ومن األوروبية املساعي أربك
 املؤمتر نتائج تكون أن فاملتوقع وهكذا... ورويباأل الدور يضعف مث ومن وتركيا روسيا تتقدمها أو ازعهاتن بل احلل يف مريكاأ مع أساسيا
 إن حىت ووسيلة وسيلة بكل وحضوره املؤمتر لتأييد مريكاأ موقف يف التأثري أورواب ولوحتا! املؤمتر انعقد إذا هذا وروابأ ترجوها كما ليست

 - أملانيا خارجية وزير - "ماس" وأوضح)! ابملؤمتر هتتم أبهنا أمريكا عن نيابة   يصرح من فهم مريكاأ إحراج حياولون األوروبيني ؤولنياملس
 إلجناح أتثريها ستمارس وأهنا، برلني مبؤمتر للغاية مهتمة املتحدة الواليت أن "مايو دي "لوجيي اإليطايل نظريه مع صحفي مؤمتر خالل
 التحضريي االجتماع فبعد، ليبيا يف امليدان على فعينها أمريكا أما! تصرح اليت مريكاأ ليس أي (10/11/2019، ليبيا عني... املؤمتر

 برلني مؤمتر حلضور مدعوة ليست أهنا رغم اجلزائر ىلإ نورالند ريتشارد ليبيا لدى ريكياألم السفري سافر 17/9/2019 للمؤمتر برلني يف
خوف وتت اجلزائر تفارق ال أمريكا عني أن على يدل ما (2/11/2019، العريب القدس ...بوقادوم اجلزائري اخلارجية وزير مع واجتمع

 من تدخلها ضد حفرت يف ليبيا.

 ورواب ومن مث السراج فكما يلي:أ موقف إلضعاف الليبية الساحة إىل وتركيا روسيا إبدخال وراقاأل مريكاأ خلطت كيف أما :رابعاا 
 وهذه، ليبيا يف الروسية األمنية "فاغنر" شركة وظهرت، حفرت عميلها ودعم للتدخل األخضر ضوءها لروسيا أمريكا أعطت فقد -أ
 إبدخال لروسيا وحتأ أمريكا أن والظاهر... العراق يف برزت اليت األمريكية اإلجرامية ووتر" "بالك لشركة الروسي النظري هي الشركة
 عنصرا   جيعلها مبا الطريان على التشويش كأنظمة متقدمة روسية عسكرية مبعدات جمهزة شركة وهي، حفرت لدعم ليبيا ىلإ "فاغنر" شركة
 مقاوالت عرب األموال جين على وتعمل وتنيب الرئيس من للغاية مقربة وهي، ليبيا يف خصومه ضد العسكرية حفرت كفة ترجيح يف مهما  

 ومع حفرت مع تصاالتا روسيا لدى "إن: فقال األمريكية املطالب مع ابلتجاوب بوتني الروسي الرئيس اعرتف وقد، خارجية عسكرية
 إن حينها بيضاأل البيت )وقال حفرت تدعم كذلك مريكاأ فإن نفسه الوقت ويف (19/12/2019 ،اليوم روسيا... "السراج حكومة

 فأمريكا (24/11/2019 هيفيل دوتشيه... النفطية ليبيا موارد منأ وضمان اإلرهاب مكافحة يف املهم حفرت املشري بدور اعرتف مباتر 
 حكومية وكاالت عن صادرا   بيان   24/11/2019 األملانية هيفيل دوتشيه ونقلت، روسيا وبني بينها صراع ساحة وكأهنا ليبيا إظهار تريد

 .(اللييب الشعب إرادة ضد الصراع استغالل روسيا حماوالت مواجهة يف أراضيها وسالمة ليبيا سيادة )دعمها يةأمريك
 جالسرا  فايز اللييب الوزراء ورئيس أردوغان الرتكي الرئيس )بتوقيع صارخ بشكل الليبية األزمة يف دورها برز فقد تركيا وأما -ب 

 أردوغان وقال، البحرية الصالحية جماالت وحتديد، وطرابلس أنقرة بني والعسكري األمين لتعاونل 27/11/2019 تفاهم مذكريت على
 أردوغان قال، الروسي ابلدور يتعلق وفيما. ليبيا؟" يف ظيب أبو حكومة تفعل ماذا ليبيا؟ يف مصر تفعل "ماذا: للصحفيني تصرحيات يف

 ولن، الوضع هو "هذا أن وأضاف. ميوهلم" من ومعروف، فاغنر املسماة وعةاجملم عرب ليبيا يف حفرت لصاحل مرتزقة حرفيا يعملون "إهنم
 ،نت اجلزيرة... ذلك" فعل وسنواصل، اليوم حىت بوسعنا ما فعلنا لقد، ذلك كل أمام األيدي مكتويف نقف أن الصواب من يكون

 على 184 مقابل صوات 325 أبغلبية لرتكيا الربملان )وافق أردوغان مشروع على الرتكي الربملان وافق بعد وفيما. (20/12/2019
 إبرسال ألنقرة التفويض هذا ويسمح .السراج برائسة طرابلس يف دوليا هبا املعرتف احلكومة لدعم قوات إلرسال رائسية تفويض مذكرة
 عريب سي يب يب ...طرابلس يف حفرت خليفة قوات ضد حرهبا يف اهباملعرتف  احلكومة لقوات ومدربني كمستشارين قتالية غري قوات
 .م(02/01/2019

 التدقيق إن بل، أردوغان يعلن كما السراج لدعم فليس ليبيا ىلإ الرتكي ابلدور الدفع من مريكاأ أهداف عن أما: خامساا 
 والراجح أهنا على النحو التايل: ،ودولية وإقليمية حملية األهداف أن يتبني فيه النظر وإنعام غوره سرب مع جيري فيما
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 اتصاالت هبا ولرتكيا، معتدلة" "إسالمية تعترب السراج حكومة لواء حتت املنضوية العسكرية الفصائل من الكثري هناك ،اا حملي -1
 لتسليم هلا املوالية ئلابلفصا دفعت حني سوري يف فعلت كما حتفها ىلإ اجلماعات تلك جر تركيا على لسهلا ومن، التدخل هذا قبل

 أنه بد ال والسراج، حفرت أمام السراج حكومة وإضعاف الوالءات أخذ معركة ليبيا يف ختوض تركيا فإن ذلكوب، بشار اجملرم ىلإ املناطق
 مناطق من بسحبهم الفصائل بتوهني حفرت كفة لرتجيح ليخدعه وإمنا ليدعمه يتدخل مل وأنه مريكاأ فلك يف يسري أردوغان أن يدرك

 أردوغان تركيا فيجعل تركيا مع بتقاربه مريكاأ راجإح يريد وروابأ مع برتتيب السراج ولكن، سوري يف الفصائل مع فعل كما حساسة
 على دوليا ضجيجا   أورواب تثري مث ومن، دولة أية من املساعدة طلب هلا حيق دوليا هبا ا  فمعرت  حكومة كوهنا حكومته ملساندة تضطر

يكا ضغط مر أ بتخفيف والضجيج رجاحل هذا يؤثر أن يتوقعون وروابأ ورائه ومن والسراج... املصري مث ياألمريك ورائه ومن الرتكي التدخل
 حفرت ومصر على السراج...

 اجلزائر على فيه يصعب وقت يف حلفرت دعمها من وبقوة تزيد أن ملصر ميكن الرتكي العسكري الدعم ذرائع حتت، إقليمياا  -2
 حلكومة دعمها فإن تركيا وأما، ليبيا يف للقتال مباشر بشكل قوات مصر ترسل وقد، احلالية ظروفها بسبب السراج كومةحل الدعم تقدمي

 أهدافها أن عن نهيك، ليبيا عن بعيدة أصال   فرتكيا، هلا املوالية السورية للفصائل الرتكي كالدعم متاما   ابل ذا وليس رمزي   سيكون السراج
يجدونه سرااب   س والذي، الرتكي الدعم فخ يف ليبية قوى إسقاط دفهب فقط منه القليل تقدمي مع الدعم عن والكالم ابجلعجعة تنحصر

 كما كان يف سوري.
 يهاجم فأردوغان، اآلن حاصل وهو، روسيا وبني بينها وجذب شد ساحة الليبية الساحة الرتكي التدخل جيعل ،دولياا  -3

 عن أخرى تصرحيات التصرحيات هذه تتبع مث، الرتكي التدخل من استياءها تعلن وروسيا، ليبيا يف الروسي العسكري الوجود بتصرحياته
 كيا مع روسيا حول أحداث سوري...تر  مبؤامرات متاما   شبيه واألمر! ليبيا حول وروسيا تركيا بني اتفاقات
 زيرو  )وقال والبرتول الغاز عن التنقيب يف استغالله أجل من السراج مع اتفاقه أبن به الناس خداع ردوغانأ حياول ما أما -4
 على العمل يف تركيا ستبدأ املتحدة األمم لدى وتسجيله البحرية احلدود ترسيم اتفاق على التصديق مبجرد "إنه دومناز فاتح الرتكي الطاقة
 رويرتز ..."2020 من األوىل األشهر يف العملية سنبدأ أننا أعتقد: وقال املنطقة" يف والغاز للنفط نتاجوإ تنقيب تراخيص إصدار

 هذه فوقع والنفط الغاز عن البحث ورائه من تدخله كأن لمخادعةل فرصة ذلك يف وجد قد أردوغان أن فيظهر (18/12/2019
، جادة تكن مل 2018 األول تشرين منذ أنطاليا والية قبالة كلم 100 بعمق املتوسط ابلبحر الغاز عن للبحث خطواته إن إذ. االتفاقية
 واآلن، الغاية هذه أجل من سفنا إرساهلا رغم، والغاز النفط عن ابلتنقيب تبدأ مل تركيا أن الطاقة وزير وابعرتاف. ابهلاون املاء كضارب

 الدور هذا يلعب نهإ حني يف الرتكية املصاحل حتقيق أجل من ليبيا يف يتدخل وأنه والغاز النفط عن سيبحث أنه الناس يوهم أن يريد
 .أمريكا حلساب ليبيا يف اخلادع

  األشهر األخرية ترجح كفة حفرت:يف برزت عوامل فهناك، طرابلس معركة حسم عن أما :سادساا 
 كما املصري الدور فاعلية تصاعد مث الليبية الساحة يف وتركيا روسيا إبدخال مريكاأ صنعته الذي ألورواب املرتبك هداملش أمام -1

، حفرت خليفة، اللييب الوطين اجليش يسمى ملا العام القائد )أعلن طرابلس يف العسكرية األعمال تصعيد يف حفرت تشجع فقد آنفا   بينا
. االشتباك بقواعد االلتزام إىل املتقدمة الوحدات ودعا، طرابلس حنو والتقدم احلامسة املعركة بدءديسمرب /األول كانون 12 اخلميس مساء
 نعلن "اليوم: قائال، طرابلس يف العسكرية حداتالو  جلميع الصفر" "ساعة العسكري الزي يرتدي وهو تلفزيونية كلمة يف، حفرت وأعلن
 ...مستمرا   العسكرية األعمال تصاعد زال وما، (12/12/2019، األملانية فيليه دوتشيه "...العاصمة قلب حنو والتقدم احلامسة املعركة

 حفرت عميلها دعمو  للتدخل األخضر ضوءها لروسيا أمريكا أعطت حيث حفرت جانب إىل فاغنر شركة وخاصة روسيا تدخل -2
 كريةالعس حفرت كفة ترجيح يف مهما   عنصرا   جيعلها مبا الطريان على التشويش كأنظمة متقدمة روسية عسكرية مبعدات جمهزة شركة وهي
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 حفرت مع اتصاالت روسيا لدى "إن فقال األمريكية املطالب مع ابلتجاوب بوتني الروسي الرئيس اعرتف وقد... ليبيا يف خصومه ضد
 .(19/12/2019 ،اليوم روسيا ومة السراج..."حك ومع

 "إسالمية تعترب السراج حكومة لواء حتت املنضوية العسكرية الفصائل من الكثري هناك فإن، الليبية الساحة يف تركيا تدخل -3
 حني سوري يف لتفع كما حتفها ىلإ اجلماعات تلك جر تركيا على السهل ومن، التدخل هذا قبل اتصاالت هبا ولرتكيا، معتدلة"
 حكومة وإضعاف الوالءات أخذ معركة ليبيا يف ختوض تركيا فإن وبذلك، بشار اجملرم ىلإ املناطق لتسليم هلا املوالية ابلفصائل دفعت
 لتعلن ملصر مقدمة يكون السراج لدعم ليبيا يف تتدخل أهنا تركيا إعالن فإن آخر جانب ومن، جانب من هذا... حفرت أمام السراج

 يف ليبيا بدل أن يبقى سرا ! دخلالت

 )"إهنم حفرت تدعم ألهنا روسيا مهامجا   ردوغانأ ويصرح السراج لدعم تدخلها أن هرتظ فرتكيا، وروسيا تركيا بني املخادعة -4
 يكون ولن ،الوضع هو "هذا أن وأضاف. ميوهلم" من ومعروف، فاغنر املسماة اجملموعة عرب ليبيا يف حفرت لصاحل مرتزقة حرفيا يعملون

 ،نت اجلزيرة... ذلك" فعل وسنواصل، اليوم حىت بوسعنا ما فعلنا لقد، ذلك كل أمام األيدي مكتويف نقف أن الصواب من
 مسؤويل وإن ليبيا يف التطورات ملناقشة وفدين شكال بوتني والرئيس "إنه)! بوتني مع ابلتالقي يصرح يومني وبعد (20/12/2019

 تقصف وهي معها ويتعاون روسيا مع يلتقي كان كما متاما   أي (18/12/2019 ،الرتكي يف يت إن تلفزيون ...قريبا" سيلتقون البلدين
 لعبة نابيلع رفنيالط وكأن! سوري وأهل الفصائل لدعم سوري دخل أنه نفاقا   يظهر فيه كان الذي الوقت يف مساء صباح سوري أهل

 )أن اإليطايل ديريوا سوسو إيل موقع عن 20/12/2019 نت اجلزيرة نقلت فقد! مكشوفة هناإ حني يف األعني عن خمفية يظنوهنا
 لتكرار مستعدان إهنما حيث، الطرفني بني األسود البحر يف يتشكل بدأ اتفاقا هناك أن كما،  روسية تركية لعبة تشهد الليبية الساحة

 عمل أمام حفرت وينشطه...ال هليس وروسيا تركيا بني املخادعة وانكشاف ليبيا( يف السورية السالم جتربة

 العوامل فهذه احلال بيعةوبط... ذلك على وتشجيعه طرابلس يف القتال لتصعيد وحتفزه حفرت موقف تدعم األربعة العوامل هذه
، طاليايوإ وفرنسا بريطانيا وخاصة تدعمه وروابأ أن يف شك فال السراج جانب من ماأ، حفرت جانب من هذا. منها وترتيب مريكاأ إبدارة

 العسكري الضغط وزيدة أعاله بيناه كما التدخالت استمرار ولكن، مصراته مقاتلي وخاصة املقاتلة الفصائل صالبة إىل ابإلضافة هذا
 يتمكن أن الصعب ومن، مهزوزا   أصبح قد ليبيا يف األورويب النفوذ أن يعين السراج معسكر داخل من لرتكيا الوالء وكسب طرابلس على

 إبدخال مريكاأ به قامت الذي األوراق خلط بعد ةوخاص النفوذ ذلك إنقاذ من ليبيا يف وأورواب لربيطانيا التابع الكبري ياسيالس الوسط
 أحداث من يرتاءى ما وفق يعود أن الصعب من هو كان كما ليبيا يف ورويباأل النفوذ حتكم أن أي ليبيةال الساحة يف وتركيا روسيا

 على السياسية احللول إىل اللجوء فاملتوقع وعليه، املنظور املدى يف عسكري   األزمة حسم السهل من فليس ذلك ومع... ومعطيات
 املكاسب رجحان االعتبار يف أخذهم مع العسكري احلسم الطرفني من أي على صعب إذا الوسط احلل قبول يف كرأمساليني طريقتهم
 ...األمريكي اجلانب أي حفرت جانب يف حاليا وهو العسكري الرجحان وفق السياسية

 خدمة جلدتنا بين من أبدوات املستعمرون الكفار فيها يتسابق قتال ساحة املسلمني بالد تكون أن ؤملامل من فإنه اخلتام ويف :سابعاا 
 أن احلكام الءهؤ  يعلم وال! املكسورة املعوجة يهمكراس على ليبقوهم للكفار املسلمني بالد يف احلكام من مواالة، وأهله الكفر ملصاحل
 َأن   ََن َشى يَ ُقوُلونَ  ِفيِهم   ُيَساِرُعونَ  َمَرض   قُ ُلوِِبِم   يف  الَِّذينَ  فَ تَ َرى﴿، مندم حني والت يندمون مث ومن، وأهله لإلسالم، للمتقني العاقبة

 .﴾ََنِدِمنيَ  َأن  ُفِسِهم   يف  َأَسرُّوا َما َعَلى ِبُحوافَ ُيص   ِعن ِدهِ  ِمن   َأم ر   َأو   اِبل َفت حِ  َيَ ِتَ  َأن   اّللَُّ  فَ َعَسى َدائَِرة   ُتِصيبَ َنا

 ه1441 األوىل مجادى من عشر احلادي

 م6/1/2020

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

