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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 ليبيا يف اخلبيث الفرنسي الدور

 قتال يف بتورطها صريح اعرتاف هو حفرت، املتقاعد الضابط قوات جانب إىل ليبيا يف هلا عسكري وجود من فرنسا أعلنته ما إن
 على صارخ عدوان هو الفرنسي الرئيس لسان على بعده ومن الفرنسية، الدفاع وزارة لسان على جاء الذي االعرتاف وهذا الليبيني،

 حكومة تدعم وأهنا ليبيا، يف السياسي احلل مع أهنا - وزوراا  كذابا   - فيه تدعي الذي الوقت يف. ابلعداء فرنسا يبادئ مل شعب
 من ومثيالهتا هي - ذلك إىل يدفعها. احلكومة هذه يرفض الذي حفرت اأمريك عميل تدعم فيه نراها الذي الوقت ويف الصخريات،

 يف بعده ومن القذايف، نظام يف متثل الذي والطغيان والفساد الظلم ضد األمة ثورات من ألهنا الثورة هلذه وعداء حقد -ول الكفر د
 طماع وطموحات حفرت ومن يدعمه.أ

 تعاىل: وقوله﴾ ِملَّتَ ُهمْ َوَلن تَ ْرَضى َعنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرى َحَّتَّ تَ تَِّبَع ﴿ تعاىل: قوله مصداق هو والعداء احلقد هذاو 
ُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ ﴿  .﴾يُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤوا نُوَر اَّللَِّ ِبَِفْ َواِهِهْم َواَّللَّ

 اإلسالمية الشعوب من غريه ومع شعبنا مع يتعامل إمنا فرنسا ومنه الغرب أن على واضحة داللة يدل ،إّن هذا التدخل السافر
 غريها مع تتصارع ذلك سبيل يف وفرنسا. تناامقدر  ىلع وسيطرته هليمنته بالدان وإخضاع إخضاعنا هدفه... املستعمر العدو تعامل

 ...وأببنائنا بالدان على تتصارع مجيعاا  وهي وإيطاليا، اأمريكو  بريطانيا مثل األسود االستعماري التاريخ صاحبة الكفر دول من
 ...والبوار العار االّ  ذلك من ينال ولن جلدته، بين يف صوره أببشع القتل جرائم قرتفلي حفرت بعميلها تدفع اأمريكف

 والعباد، البالد على هيمنتهم من واملانع احلائل ألهنم ليبيا يف األحرار قتل أجل من معه القتال يف واخلرباء اجلنود ترسل وفرنسا
 اجلنويب ابلساحل الصحراء بالد يف نفوذها ربط تستطيع لعلها - هللا ّدرق ال - البالد على السيطرة بعد شيئاا  اأمريك تعطيها ولكي

 ...اخلريات هنب عليها ليسهل للمتوسط
 حلفرت املناهضة احلركات بعض ابخرتاق النفوذ هذا وتنمية ليبيا يف نفوذها ببقااي اإلمساك حتاول ودهائها خببثها وبريطانيا

 ...القذايف السابق عميلها عهد يف تعمل كانت  كما  جدد وأشياع أتباع وصناعة
 وتبادل النفوذ، اقتسام ابب من أكان سواء الدول، هذه بني الصراع يف واالختالط التداخل وهذا ،السافر التدخل هذا
 كل  وإفشال عرقلة ابب من كان  أم ،أتباعه وبني نفوذه مناطق يف بوجوده اآلخر على طرف كل  جتّسس ابب من كان  أم األدوار،

 شخصية حملية حساابت تصفية أم استعمارية، سياسية حساابت تصفية ابب من كان  أم... اآلخر الطرف روعملش طرف
 اليت االستباحة وهذه والتجاذابت، االنقسامات هذه من البالد إليه وصلت ما بسبب الشديد، األسف مع ذلك كل  إنّ ... وجهوية
 .وغريب عدوّ  كل  فيها أطمعت

 .بالدان يف الصليبية االستعمارية األطماع هذه من - ليبيا يف إخوتناو  أهلنا اي - احلذر فاحلذر
ُهْم ِِنَّ اَّللنَ الَ يَ ْهِد  ََي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَ تَِّخُذوْا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ وَ ﴿ نَُُّ ِمن ْ هَّلَُّم مِننُكْم فَِِ

 .[51: املائدة سورة]﴾ ْوَم الظَّاِلِميَ اْلقَ 
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