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أمة ﺑﻼ دولة يتصارع عليها اللئام
الخﺑر:
ﻓﻲ زيارة غير ﻣﻌﻠﻧﺔ وصل وزير الخارجيﺔ الجزائري صبري بوقادوم إلى الﻌاصﻣﺔ الﻠيبيﺔ
طرابﻠس التقى خﻼلها رئيس حكوﻣﺔ الوﻓاق الوطﻧﻲ ﻓايز السراج ،وذكر حسين الﻧجار الﻣتحدث
اﻹعﻼﻣﻲ باسم ﻣا يﻌرف بـ"الﻣجﻠس اﻷعﻠى لﻠدولﺔ الﻠيبﻲ" ﻓﻲ تصريحات صحفيﺔ ،أن زيارة وزير
الخارجيﺔ الجزائري إلى طرابﻠس حﻣﻠت عﻧوان "دعم الجزائر لﻣﻠتقى الحوار السياسﻲ الﻠيبﻲ" الذي
يجري ﻓﻲ توﻧس ،كاﻧت الجزائر أعربت ﻓﻲ عدة ﻣﻧاسبات عن رﻓضها التدخﻼت الخارجيﺔ اﻷجﻧبيﺔ
ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ الﻠيبيﺔ خصوصا ً الﻌسكريﺔ ﻣﻧها وﻣن أن يؤدي ذلك إلى "صوﻣﻠﺔ ليبيا" ،والتﻲ تزاﻣﻧت ﻣﻊ
تكثيف تركيا وجودها الﻌسكري باﻷراضﻲ الﻠيبيﺔ ،يأتﻲ هذا بيﻧﻣا يﻠتقﻲ ﻣﻧدوب ﻣصر الدائم لدى
اﻷﻣم الﻣتحدة السفير ﷴ إدريس الﻣبﻌوث اﻷﻣﻣﻲ الجديد ﻓﻲ ليبيا يان كوبيتش عبر ﻣواقﻊ التواصل
الﻣرئﻲ بحسب ﻣا ﻧشرته ﻣﻧصﺔ الﻌين اﻹخباريﺔ عﻠى ﻣوقﻌها ﻓﻲ 2021/1/27م.
التعليق:
صراع الﻌﻣﻼء هذا هو واقﻊ ﻣا يحدث ﻓﻲ ليبيا بين عﻣﻼء أﻣريكا وبريطاﻧيا ولكل وجهته ولكل
قبﻠته؛ ﻓﻣصر هﻲ قبﻠﺔ عﻣﻼء أﻣريكا التﻲ تسﻌى لحل سياسﻲ يضﻣن جﻠوس عﻣيﻠها حفتر عﻠى
الطاولﺔ ﻣﻊ عﻣﻼء بريطاﻧيا ﻣقتسﻣا السيادة لصالﺢ أﻣريكا ،بيﻧﻣا بﻼد الﻣغرب هﻲ قبﻠﺔ عﻣﻼء
بريطاﻧيا صاحبﺔ السيادة اﻷصﻠيﺔ عﻠى ليبيا وبﻼد الﻣغرب والتﻲ ﻻ تقبل بحل سياسﻲ يجﻌل ﻷﻣريكا
ﻣوطئ قدم هﻧاك يهدد ﻧفوذها ﻓﻲ باقﻲ الﻣﻧطقﺔ ،ﻓهﻲ تﻌﻠم تﻣاﻣا سﻌﻲ أﻣريكا لتحل ﻣحﻠها ﻓﻲ ﻣﻧاطق
ﻧفوذها ليس هﻲ ﻓقط بل كل اﻻستﻌﻣار القديم سواء لبريطاﻧيا أو ﻓرﻧسا ،ﻓأﻣريكا تريد أن تأكل
وحدها ،هذا وﻧحن ﻓﻲ بﻼدﻧا الذين ﻧؤكل وتﻧهب ثرواتﻧا وتﻧتهك حرﻣاتﻧا وتغتصب أرضﻧا وتسفك
دﻣاؤﻧا وتباد خضراؤﻧا ﻓﻲ سبيل السادة وﻓﻲ صراعات ﻻ ﻧاقﺔ لﻧا ﻓيها وﻻ بﻌير بل ﻧحن ﻓيها ﻣن
يدﻓﻊ ثﻣن الﻧاقﺔ والبﻌير!
عﻧدﻣا يتصارع الﻌﻣﻼء ﻓوق أرضﻧا ﻣن أجل إرضاء السادة وﻧيل حظوتهم والتقرب ﻣﻧهم ﻧكون
ﻧحن وقود الصراع ودﻣاؤﻧا تكون القربان الذي يقدم عﻠى ﻣذبﺢ السادة ﻓيقتل ﻣن ﻻ يدري ﻓيم قتل
ويقتﻠه ﻣن ﻻ يدري عﻼم قتﻠه! وﻓﻲ الﻧهايﺔ هﻲ دﻣاء اﻷﻣﺔ الغاليﺔ التﻲ تسيل لتﻣكين الغرب ﻣن
ثرواتﻧا ﻣرة أخرى أو تﻣكين طرف عﻠى حساب آخر! هذا واقﻊ ﻣا يحدث ﻓﻲ ليبيا واليﻣن ،وكل
تداخﻼت وتدخﻼت الﻌﻣﻼء ﻻ تخرج عن هذا اﻹطار بل يتفﻧﻧون ويبدعون ﻓﻲ خدﻣﺔ سادتهم كﻣا
يفﻌل أردوغان والسيسﻲ ﻣثﻼ بإظهار عدائهﻣا لبﻌضهﻣا بيﻧﻣا هﻣا خدم لﻠسيد ﻧفسه ويﻌﻣﻠون لبسط
سﻠطاﻧه ورعايﺔ ﻣصالحﺔ سواء ﻓﻲ ليبيا أو ﻓﻲ غيرها ﻣن بﻼد الﻣسﻠﻣين ،ﻓﻼ يختﻠف ﻣوقف السيسﻲ
عن أردوغان ﻓﻲ ليبيا إﻻ ﻣن حيث اﻷدوار لكن ﻓﻲ الﻧهايﺔ الغايﺔ واحدة وهﻲ تﻣكين حفتر عﻣيل
أﻣريكا ﻣن الجﻠوس عﻠى الطاولﺔ والتفاوض كشريك ضﻣاﻧﺔً لشراكﺔ أﻣريكيﺔ ﻣستقبﻠيﺔ ﻓﻲ ليبيا.

يحدث هذا كﻠه وغيره كثير عﻠى ﻣرأى وﻣسﻣﻊ ﻣن أبﻧاء اﻷﻣﺔ الﻣخﻠصين ﻓﻲ الجيوش وخاصﺔ
جيوش تﻠك الدول الﻣوكﻠﺔ بالﻣﻠف الﻠيبﻲ وكﻠها جيوش قويﺔ لو اجتﻣﻌت لكاﻧت قوة ترغم أﻣريكا
وأوروبا عﻠى الخروج ﻣن الﻣﻧطقﺔ كﻠها وتركها بﻼ رجﻌﺔ ،إﻻ إن اجتﻣاعها غير ﻣﻣكن ﻓﻲ ظل تﻠك
اﻷﻧظﻣﺔ الﻌﻣيﻠﺔ ،بل يحتاج إلى دولﺔ ذات إرادة وقيادة ﻣخﻠصﺔ ﻻ تﻌﻧيها إﻻ رعايﺔ شؤون الﻧاس عﻠى
الحقيقﺔ ،وهذا ﻻ يوﻓره إﻻ اﻹسﻼم بﻧظاﻣه ودولته الخﻼﻓﺔ الراشدة عﻠى ﻣﻧهاج الﻧبوة ،والتﻲ يحﻣل
ﻣشروعها كاﻣﻼ وجاهزا لﻠتطبيق ﻓورا حزب التحرير ،ﻻ يﻧقصه غير صفقﺔ صادقﺔ ﻣن أيادي
الﻣخﻠصين تحتضن ﻣا يحﻣﻠون وتﻣكﻧهم ﻣن وضﻌه ﻣوضﻊ التطبيق ﻓتكون الدولﺔ التﻲ توحد
الﻣسﻠﻣين وتجﻣﻊ شتاتهم وتحفظ دﻣاءهم وتﻌيد لهم الﻌزة والكراﻣﺔ ﻓﻲ دولﺔ ﻻ تخضﻊ لﻠغرب وﻻ
قواﻧيﻧه وأعراﻓه وإﻧﻣا تحركها عقيدة اﻹسﻼم وتحكﻣها شريﻌته.
أيها الفرقاء الﻣتصارعون ﻓﻲ ليبيا وﻓﻲ غير ليبيا :إﻧكم أبﻧاء دين واحد وأﻣﺔ واحدة ولسان واحد،
ﻻ يخدعﻧكم الغرب وﻻ تغرﻧكم أﻣاﻧيه ،إﻧﻣا يدعوكم إلى سراب بقيﻌﺔ يحسبه الظﻣآن ﻣاء حتى إذا
جاءه وجد عﻧده خسران الدﻧيا وخزي اﻵخرة ،ﻓﻼ تصدقوا عدوكم ،ﻓوﷲ ﻣا يريد بكم إﻻ شرا وﻣكره
لكم ﻣكر الﻠيل والﻧهار ،واسﻣﻌوا لﻣن يتألم ﻷلﻣكم ويﻌيش ﻣصابكم ،لﻣن هو ﻣﻧكم وأﻧتم ﻣﻧه ،لﻣن
يريد لكم الخير ﻓﻲ الدﻧيا والكراﻣﺔ والﻌزة ﻓﻲ اﻵخرة ،ﻓاﻧبذوا ﻣا بيﻧكم ﻣن شقاق وخﻼف ووحدوا
صفوﻓكم خﻠف حزب التحرير؛ رائد ﻣﻧكم ﻻ ولم يكذبكم ،بل يحﻣل ﻓﻲ يده ﻧور طريقكم الذي يغيظ
عدوكم ويﻌيد لكم عز الدﻧيا وكراﻣﺔ اﻵخرة؛ خﻼﻓﺔ راشدة عﻠى ﻣﻧهاج الﻧبوة .الﻠهم عجل بها واجﻌﻠﻧا
ﻣن جﻧودها وشهودها.
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