


 1 

 الفمسطينية والقضية ليبيا في اإلسالميون
 المبروك ونيس. أ

 
 :تمهيد
 وشغمت، الميبي، الشعب أبناء قموب في مكانة تاريخيا مر   عمى الفمسطينية القضية أخذت
 .صعيد كل   عمى وبذلو ،اىتمامو من كبيراً  حيزاً  الثالثة، بأبعادىا
 الخصائص، بعض لشعبو توفرت أن الميبي لمقطر تعالى اهلل منح من فإنو :الدينية الناحية أما

 وتنازعو لتفرقو، سبباً  تكون أن يمكن مذاىب، وال بل طوائف، أو ديانات وجود عدم أبرزىا من
 .المالكي المذىب أغمبيتو تتبع سني، مسمم، شعب الميبي فالشعب والشريعة، العقيدة قضايا حول

 ىذا أبناء نفوس في مكانة الفمسطينية القضية حيازة في كبيراً  أثراً  الخاصية ليذه كان وقد
 وىو الدين، ىذا ثوابت من وثابت عظيم، إسالمي بمقدس القضية ىذه الرتباط نظراً  الشعب،
 ىم الصراع طرفي أحد أن ىذا إلى أضف. وسمم عميو اهلل صمى محمد اإلسالم نبي مسرى

 عميو اهلل صمى لنبيا إلييا سرى التي المسممين أراضي من أرض ىو الصراع وموضوع ،"ييود"
 .الدين صالح حررىا ثم   ،"عنو اهلل رضي، عمر وفتحيا وسمم،
 ومما الناس، نفوس في القضية ىذه حضور في كبير دور ليبيا، في الديني لمخطاب كان وقد
 معيم، القصيرة التاريخية تجربتيم بسبب لمييود الشديد وبغضيم الميبيين، نفور ذلك في ساعد
 والسوء ،والخديعة ،لممكر ومثاالً  نموذجاً  واعتباره الميبية، المخيمة في مكانة ءأسو  الييودي وتبوء
 .الميبي التراث في

 وترحيباً  قبوالً  الماضي، القرن ستينيات مع الناصري القومي لممد كان فقد: القومية الناحية أما
 األمازيغ من مإخواني جانب إلى األغمبية، العرب يشكل الذي الميبي، الشعب عموم لدى كبيراً 

 .والتبو والطوارق
 وفي النخب، لدى الوعي تشكيل في كبيراً  أثراً  والناصريين القوميين أدبيات النتشار وكان
 ،إعجاب وشدة الصييوني، - العربي الصراع تصاعد ذلك في ساعد الناس، عامة ضمير
 .الناصر عبد جمال الراحل بالزعيم الميبي الشعب عامة وانبيار
 كل   معاناة فاقت اإلنساني الصعيد عمى الفمسطيني الشعب معاناة فإن :اإلنسانية الناحية أما

 بطش، من البشري الجنس إليو يتعرض أن يمكن ما لكل تعرض حيث التاريخ، مر عمى الشعوب
                                                 

  :عضو مؤسس في االتحاد العالمي لعمماء المسممين، ورئيس الييئة العمومية التحاد ثوار ليبياأ. ونيس المبروك. 
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 لسيرة وتشويو والعدو، الصديق وتآمر لمممتمكات، ومصادر قسري، وتيجير جماعية، ومجازر
 .الوطن وتاريخ المواطن
 وألماً  جرحاً  ضميره في وغرست العطف، كل   الميبي الشعب نفوس في المعاناة ىذه القت
 ومشاىد ،صور من آنذاك، ضعفيا عمى اإلعالم، وسائل تتناقمو كانت ما مع بخاصة بالغًا،
 .الصياينة عصابات لجرائم
 أرض مىع الفمسطينيين بالمياجرين وحفاوتيم ،الميبيين ترحيب في التعاطف ىذا انعكس وقد
 حكم من وزمناً  اهلل، رحمو السنوسي، إدريس الممك عيد إبان ليبيا في عاش من كل   ويعرف ليبيا،

 .نظيره عز وتعاون وتقدير وئام في الميبيين، إخوانيم مع الفمسطينيون عاش كيف القذافي؛
 

 : الميبية الدولة سياسة في ومكانتها الفمسطينية القضية
 عام في استقالليا ليبيا نالت حتى لفمسطين، الصييوني لعدوا احتالل عمى عامين يمر لم
 محمد برقة أمير تنصيب عمى الميبيون واجتمع اإليطالي، االستعمار ضد طويل جياد بعد ،1951

 . وفزان ،وطرابمس ،برقة الثالث ألقاليميا وموحداً  لميبيا، ممكاً  اهلل، رحمو السنوسي، إدريس بن
 وجراحات المستعمر، ىيمنة من لتوىا خرجت التي الوليدة، دولةال تعانيو كانت مام رغمبالو 

 كان الذي الممك تعاطف ذلك في ساعد الفمسطينية، بالقضية كبيرة عناية أولت أنيا إال الجياد
 في المممكة شاركت حيث المباركة، اإلصالحية السنوسية لمحركة اً ووريث متدينة، عائمة سميل
 جيش إلنشاء إسترليني جنيو مميون نصف بمبمغ 11/9/1964 في الثاني العربي القمة مؤتمر
 جنيو مميون ثالثين بمبمغ 1/9/1967 في بالخرطوم الرابع المؤتمر وفي .الفمسطيني التحرير

 فمسطين، أرض عمى الصياينة جياد أجل من المشاركة أبواب بفتح الممك قام كما إسترليني،
 ودعم فمسطين في لمقتال والتجنيد، والتعبئة الحشد، حمالت وعرضيا البالد طول في فانتشرت
 476 عددىم وكان 1948 سنة بريلأنيسان/  أول في المجاىدين من فوج أول فغادر شعبيا،
 بالقضية والتعريف والتوعية الكتابة مجال في كبيرة جيود الفترة تمك في برزت كما ،1اً مجاىد

 .2اهلل رحمو بويصير، مسعود الحص الشييد الميدان ىذا فرسان برزأ من ولعل   وأبعادىا،
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 المجاىدين بعض ذكريات تضمن حيث شموف، السنوسي لكاتبو فمسطين يف الميبيين جياد من صور كتاب مراجعة يمكن 
 .الموضوع ىذا حول ووثائق

2
 .بويصير مسعود صالح ،قرن نصف خالل فمسطين شعب جياد 
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 الراحل بالزعيم الشعب ىذا وانبيار وفخر، إعجاب، مدى يعرف كثب عن الميبيين عرف ومن
 .الناصر عبد جمال

 ،القذافي معمر المالزم يد عمى ليبيا في 1969 سبتمبرأيمول/  من األول انقالب جاء
 العربي الصراع موجة تصاعد ظل   في السنوسي، إدريس الممك جيش في الضباط من ومجموعة

 القذافي تأثر وقد الناصر، عبد جمال الزعيم بقيادة الناصري القومي المد وانتشار الصييوني،
 وتفاخر صرح الذي التأثر ىذا الناصر، عبد جمال الزعيم بشخصية أكثر وتأثر المشروع، بأفكار

 روافد كأحد القذافي استعمميا التي العبارة ىذه ،"العربية القومية أمين" كونو باعتبار القذافي، بو
 !"لنا فمسطين"و "(القدس" ىي االنقالب يوم السر كممة كانت فقد. حكمو فترة إبان الثورية الشرعية
 خطاب من كبيراً  حيزاً  شغمت فقد المركزية، العرب قضية ىي" الفمسطينية القضية" كانت ولما
 وتسويقو شعبي عربي رأي لتكوين ستغمياوا الطائشة، مشاريعو مارثون ومن السياسي، القذافي

 لمصييونية أساسياً  وعدواً  العالم، في األحرار وجميع ،الفمسطيني ولمشعب ،لمقضية كمناصر
 .واإلمبريالية

 العرب، الحكام من كغيره سعى، ولكنو ولشعبيا، القضية ليذه مناصراً  يوماً  القذافي يكن لم
 المشيد في السياسي وزنو ولتقوية ،والخارجية الداخمية جرائمو وتمرير لتبرير القضية ىذه لتوظيف
 سمسمة في القذافي شرعحتى  المشؤوم، االنقالب عمى واحد عام مر   نإ فما والعالمي؛ اإلقميمي

 حكم إبان امتيازات من الفمسطينيون بو يحظى كان ما بيا ألغى التي التعسفية اإلجراءات من
 بعض يممكيا كان التي والمزارع الممتمكات بعض درفصا اهلل، رحمو السنوسي، إدريس الممك

 .3ليبيا في الفمسطينيين
 

 ال المثال سبيل عمى منيا الممارسات، من سمسمة القضية ىذه تجاه القذافي سياسة تخممت وقد
 :الحصر
 الفمسطيني واألخ الميبي المواطن بين الفتنة وتذكية الحقد، نار إشعال القذافي محاولة .1
 فقام الفمسطيني، الشعب بمناصرة ذلك معمالً  تعسفية، سياسات الميبيين عمى ضفر  حيث المقيم،
 رواتب من 1982 سنة الموظفين وحرمان المواطن، مرتبات من واقتطاعيا البندقية ضريبة بفرض
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 الخارج في قضائية دعوة غرغور رفع أن وبعد غرغور، توفيق عائمة ومساكن مزارع عمى القذافي استولى 1971 عام في 
 .2116 مايو/ أيار في لو خطاب في بالكذاب بوصفو في القذافي قام موالو،أ استرداد جلأ من
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 أي   استثناء يعمن حين في الثمانينيات، أوائل في" الحزام شد  " سياسة وفرض لمقضية، دعماً  شير
 .العادي المواطن نفوس في والتذمر الغيرة يذكي حتى ذلك، نم فمسطيني موظف
 األنباء وتوارد الفمسطينية، المقاومة فصائل بين الداخمي النزاع وتوجيو ىندسة في تدخمو .2
 وفتح فتح بين 1983 سنة طرابمس في حدثت التي والمعارك النزاع تأجيج في تضمعو عن

 .االنتفاضة
 في أساسي كالعب   وتدخمو نضال، ألبي تابعة رعناص لتدريب الميبية األراضي فتح .3
 لتصفية االغتياالت تنتيج التي لمفصائل ودعمو الدامور، منطقة في خاصة ،المبنانية الساحة

حجامو ،السياسية حساباتيا  المعركة، أرض عمى المقاومة لفصائل يذكر دعم أي تقديم عن وا 
 .الجوفاء وخطاباتو وعودهمن  رغمبال

/ بنيسان أجدابيا مدينة في الثانوية بالمدرسة طالبيم أمام المدرسين ضبع بإعدام قيامو .4
 وشنقت اهلل، عوض وعمى خالد، ونمر سريس، وناصر بدر، بديع منيم ،1983 سنة من أبريل
 .نفسيا بالسنة غيرىم الثورية المجان
 القادر وعبد شعيره أبو شوقي اتيام بعد الجامعات من الفمسطينيين الطالب لبعض طرده .5

 .القذافي اغتيال بمحاول الخطيب
 الشقاقي، فتحي الشييد اغتيال كحادثة الجرائم، بعض في ضموعو عمى قرائن وجود .6
 ليبي سفر جواز يحمل كان وقد. اهلل رحمو فمسطين، في اإلسالمي الجياد لحركة العام األمين
 .الشاويش إبراىيم باسم

" إسراطين دولة" السخيفة سرحيتولم كتقديمو القضية، مع واستخفاف باستيتار التعاطي .7
 قادة ومطالبتو أخرى، لغة 41 جانب إلى العبرية المغة إلى ترجم الذي األبيض لمكتاب وتأليفو

رسالو بيروت، في الجماعي باالنتحار الفمسطينية الفصائل  من عضو مائتي 31/5/1993 في وا 
 .إسرائيمية بتأشيرات القدس في لمحج الثورية المجان
 الفمسطينيين، عمى الشرسة بحممتو أوسمو، معاىدة وبحجة القذافي، قام 96-95 سنة في .8
 مسجل خطاب في قال امتيانيم من ولمزيد الحدود، عمى خيام في منيم كبير بعدد ألقى حيث
 نعود حتى الحدود عمى معيم خيمتي أنصب وسوف ،مشكمة معيم لدي وليس حبيبيم أنا: لو

 !فمسطين لوطننا

 في عميو القبض تم   إسرائيمي، جاسوس وىو ،"حداد رفائيل" ضيةق في المريب تصرفو .9
 . 2111 أغسطس/ آب في مقابل، أي ودون برود، بكل عنو أفرج ثم ليبيا،
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 :فبرايرشباط/  71 ثورة بعد ما فترة في وتطوراتها الفمسطينية القضية
 طاغية ضد   بثورتو القيام في ومصر، تونس بشعب الميبي الشعب يمحق أن مستغرباً  يكن لم

 الحرية أجل من ثورتو تكون ألن وأدعى أوفر كانت والبواعث الظروف إن بل ،"القذافي" العصر
 فتوفر أخواتيا، عن تتأخر ثورتو جعمت الميبي بالشعب تعالى اهلل عناية ولكن الثورات، أول ىي
 بوطنين والغربية الشرقية حدودىا حماية بسبب النجاح أسباب أعظم التأخر ىذا وراء من ليا

 لوأد نصيرين أعظم عمي وبن مبارك في القذافي لوجد متقدمًا، كان التوقيت أن ولو. محررين
 ولكن. اليوم الجريح شامنا ومأساة مجزرة عن بشاعة تقل ال مجزرة العالم شاىد ولربما الثورة،
لكن أكثر اهلل غالب عمى أمره و )و  النحو ىذا عمى تمضي المقادير جعل ولطفو تعالى، اهلل تدبير

 .21يوسف: ،(الناس ال يعممون
 في كشرطي بأىميتو ويموح عونيم، ويطمب الصياينة ود   شراء في يسارع أن القذافي حاول وقد
 وصمت حتى وتعاظمت الثورة فاندلعت يريد، ما غير عمى سارت األمور ولكن ،4المنطقة
 .لمنتياىا

 تصاعد أوج في حتى الثوار، روضمي الميبي العام الوعي عن الفمسطينية القضية تغب لم
 روح من شيئاً  أن قمنا إن نبالغ ال بل الثوار، كتائب وبين ومرتزقتو القذافي كتائب بين الحرب

 أسجل أن وأود المباركة، وانتفاضتيا الفمسطينية المقاومة من مستميمة كانت والصمود التضحية
 وما مباشرة، بوعمر الفضيل كتيبة ركةمع بعد الشباب أحد رد   وىو طوياًل؛ استوقفني صغيراً  حدثاً 
 عميو فرد   بالنصر، الصغير الشاب ىذا بتينئة المشاركين أحد قام حيث الشوارع، في الدماء زال
 األقصى المسجد يتحرر عندما الحقيقي النصر إن ىنا، ليس النصر إن الفور، عمى الشاب، ذلك
 !اليوم؟ ذلك في وأىوالو الموقف شدة مع األقصى يتذكر الشاب ىذا جعل الذي فما. 5عمي يا

شباط/  17 لثورة والتعبوي اإلعالمي الخطاب في حاضرة أىميا ومعاناة فمسطين كانت لقد
 قادة تصريحات بعض أو بنغازي، الثورة عاصمة في كانت التي الساحة خطب في سواء فبراير،
 تحرير يوم" الجزيرة" قناة خالل من الثوار أحد بو قام ما يذكر المتابعين بعض ولعل   ،...الثورة

 .التحديد وجو عمى غزة وألىل فمسطين، شيداء لروح طرابمس وفتح النصر إىداء من طرابمس
 

                                                 
4

سرائيل، وأرسل وفدًا لزيارةصرح القذافي مع بداية الثورة الميبية بأنو   إسرائيل( أمضى بيا أربعة ) يحافظ عمى أمن أوروبا وا 
في مدينة نتانيا، حيث  كامالً  ، وأمضى يوماً أيام، التقى خالليا عضو الكنيست من حزب كاديما المعارض، مئير شطريت

 يسكن عدد كبير من المياجرين الييود من ليبيا.

5
 ، ثم حدثني بيا.األمين العام التحاد ثوار ليبيا حدثت ىذه القصة مع األخ عبد اليادي شماطة 
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 ن في ليبيا:والقضية الفمسطينية واإلسالمي
 يدفع وجو عمى ماىيتو تحديد في إشكال من عامة بصورة اإلسالميين مصطمح يخمو ال

 التعامل خصوصية إلى اإلشارة من ىنا بد   فال الميبية، لةالحا في صعوبة األمر ويزداد االلتباس،
 االقتصاد، عالم في كالنقود واالجتماع، الفكر عالم في فالمصطمحات ليبيا؛ في المصطمح ىذا مع
 تمك تكن ولم... األشياء تقدير في إلييا واالحتكام لرواجيا وبيئة ومقومات شروط من ليا بد   ال

 يميز الذي التوصيف ىذا بيسر، تتقبل الميبية البيئة وال المصطمح، ذالي متوفرة والمقومات الشروط
 مواتي المجال ليس عوامل عدة ذلك في أسيم وقد ،...الميبي المجتمع سائر عن الدعاة من طائفة
 .الورقة ىذه في لذكرىا
 القضية" أن نجد فإننا ليبيا في اإلسالمية والحركات ،التجمعات إلى نظرنا ما إذا لكن

. الفكرية ثوابتيا من ثابتاً د  وتع التجمعات، ىذه شباب نفوس في األسمى المكانة تتبوأ" مسطينيةالف
 : والتمثيل التدليل سبيل عمى منيا وأسباب، دوافع، عدة إلى ذلك في الفضل ويعود
 لقدسية القرآني النص وتخميد الدين، ثوابت من بثابت مباشر بشكل القضية ىذه عالقة 

 .إليو وسمم عميو اهلل صمى بالنبي ُأسري الذي األقصى المسجد
 بيا، ويتاجر القذافي يرفعيا كان التي واإلمبريالية، الصييونية ومناىضة القومية دعاوى 

 أن الحركات ىذه فاستطاعت القضية، ىذه عن لمحديث الفرصة أتاحت عامًا، أربعين خالل
 .ليا اسيسي تجريم دون المجتمع داخل القضية ىذه مع وتتفاعل تتحدث

 المركزية القضية" واعتبارىا العالمية، اإلسالمية الحركة أدبيات في الفمسطينية القضية منزلة 
 الفرصة وأتاح القضية، ىذه نصرة لمشروع الميبية اإلسالمية التجمعات تبني في أسيم" لألمة

 بعض يصبل وتخص ،6الجماعات ىذه وأدبيات مناىج في أعالميا سير، القضية تاريخ لتضمين
 شكمت التي الميبية، اإلخوان جماعة مع الحال ىو كما ،الممف بيذا تعتني التي اإلدارية األقسام
 .القضية ليذه خاصاً  قسماً 

 

 الربيع العربي في ليبيا، وآفاق التعامل مع القضية الفمسطينية:

 أن مىع االختالف يمكن ال ولكن العربي، الربيع ثورات ومبررات دوافع حول الناس يختمف قد
 لمحرية المنطقة شعوب تطمع أوليما أساسيين، ركنين من يتكون الدوافع، ليذه الجامع العقد
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 الشيخ وىو" عودة فارس" المميز الشاعر بو قام ما ذلك في المساىمات أبرز ولعل ذلك، في كبير دور والشعر لممقالة كان 
 نحوىا، المشاعر وتحريك بالقضية التعريف في كبيراً  دوراً  المتميزة لقصائده كان حيث ،الزاوية منطقة من القمودي الرحيم عبد
 .الباب ىذا في فريد ديوان ولو
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 رغبة وثانييما .السابقة الحقبة خالل الحكم عمى تعاقبت التي األنظمة واستبداد ظمم من نعتاقواال
 المتعمقة القرارات وصنع مصيرىا صنع في ومشاركتو يحكميا من اختيار في الشعوب ىذه

ذا. بحياتيا  ىذه لشعوب والعربية اإلسالمية باليوية االعتزاز تنامي العنصرين، ليذين أضفنا ما وا 
 .فمسطين الكبرى والمسممين العرب قضية صعيد عمى نوعية نقالت نشيد قد فإننا المنطقة،

 
 األحزاب اإلسالمية في ليبيا ومستقبل القضية الفمسطينية:

 التي السياسية واألحزاب الكيانات من كبير عدد من اليوم ليبيا في السياسي المشيد يتشكل
 وبرامج رؤى من تقدمو ما خالل من الناس ثقة عمى وتتنافس والمنطمقات، المشارب تتوزعيا
 : النحو ىذا عمى جاء( برلمان) في القوى ىذه تجمعت حيث بالبالد، لمنيوض

 ثمانين أصل من مقعداً  39 مىع جبريل محمود الدكتور بقيادة الوطنية القوى تحالف تحصل
 اإلخوان جماعة أسستو والذي والبناء، العدالة حزب تحصل بينما لألحزاب، مخصصة مقعداً 

 السياسية التنظيمات أكبر لإلنقاذ، الوطنية الجبية حزب تحصل فيما مقعدًا، 17 عمى وآخرون
 الوطني التيار وتحصل ،مقاعدثالثة  عمى والتسعينيات الثمانينيات عقدي خالل لمنظام المعارضة
 بعد حكومة أول في والمالية النفط وزير الترىوني، عمي الدكتور بقيادة، التأسيس حديث الوسطي،

 فقد السويحمي الرحمن عبد الدكتور أسسو الذي الوطن، أجل من االتحاد أما مقعدين، عمى الثورة
 .بمقعدين فاز

 الحكمة،: وىي منيا لكل مقعد معدلب صغيرة أحزاب عدة عمى المقاعد بقية توزعت بينما
 الوطني الحزبو  وطني، لبيكو  الوسط، شباب تيارو  والرفاه، لمتنمية الوطنو  الوطن،و  الرسالة،و 

 القائمةو  الحياة، وادي تحالفو  الشاطئ، بوادي الوطني التجمعو  والنماء، الوطنو  الركيزة،و  الميبي،
 .األمل ليبيا الوسط، األمة تجمعو  ،الوطنية األحزاب كتمةو  والتنمية، لمحرية الميبية

 النَفس أن إلى تشير واألولي البسيط المسح عمميات فإن الفردي، مقاعد بتوزيع يتعمق فيما
 إجمالي من% 80 نحو بأن البعض قدر حيث الوطني، المؤتمر في غالب والمحافظ اإلسالمي
 أو اإلسالميين مىع محسوبون بيا فاز مقعداً  121 وعددىا لممستقمين المخصصة المقاعد

 .7المتدينين
 أساسية تيارات أربعة خالل من بيا والتعريف والكيانات، األحزاب ىذه كل   بين المقاربة ويمكن
 : وىي ،"البرلمان" العام الميبي الوطني المؤتمر في تتموضع
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 الحضور ذات األحزاب من ومجموعة والبناء، العدالة وحزب الوطنية، القوى تجمع حزب
 .المستقمون واألعضاء القميل،

 والطرح الدين، بحاكمية يتعمق فيما العمماني لمطرح األحزاب ىذه بعض تبني من وبالرغم
 غير ومن! عنيا الصفة ىذه نفي تحاول قياداتيا أن إال الحكم، بإدارة يتعمق ما في الميبرالي
 ىذه لمنزلة ظراً ن الفمسطينية، القضية مع بايجابية التعامل األحزاب ىذه تتجاىل أن المتوقع
 .ليبيا في المسممين نفوس في القضية
 ىذه لممف األكبر الظيير د  تع فإنيا منيا، اإلسالمية وبخاصة السياسية المكونات سائر أما

 الدولة اىتمام صعيد عمى نوعية نقمة حصول أىميا، التوقعات من لجممة يؤسس مما القضية،
 العربي وبالصراع واإلنساني، والقانوني الحقوقي شقو في الفمسطيني، بالممف الحديثة الميبية

 . والدولية اإلقميمية السياسات شق في الصييوني اإلسالمي
 :يمي فيما التطور ىذا صعيد عمى التوقعات أو اآلمال من جممة تمخيص يمكن

 الئقاً  عيشاً  لو وتكفل المياجر، الفمسطيني المواطن حقوق تحفظ التي التشريعات بعض سن   .1
 .البيب في

 من بشيء معو والتعامل ،الفمسطيني بالممف الميبية والخارجية الدولي التعاون مكتب عناية .2
 .المسؤولية

 اإلعالمي، الصعيد عمى القضية لدعم مناسباً  مناخاً  تييئ التي ،والوسائل التدابير تسييل .3
 .واإلغاثي

 ىشت وفي الممف بيذا تعتني التي الميبي المدني المجتمع مؤسسات بعض بروز .4
 .التخصصات

 .الممف ىذا في التنسيق عمى يعمل "مغاربي" كيان إلنشاء توافقاً  المنطقة تشيد ربما .5

 .القضية ىذه في المتخصصة الميبية والدراسات لمبحوث مراكز إنشاء .6

 .لمقضية والداعمة المعرفة الدولية والفاعميات لممؤتمرات ليبيا احتضان .7
 

 :والمحاذير العقبات بعض
 ىذا مع التعامل حيال المتوقعة والصعوبات العقبات، بعض تسجيل من الورقة نياية في بد   ال
 :ليبيا في الممف
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 والتركة الداخمية الممفات معاجمة بين الموائمة معضمة أمام طويالً  الميبية الدولة ستقف .1
 الالزم لمدعم تقديميا وبين الحرب، خمفتو الذي ،واإلداري والمعنوي المادي الدمار من الكبيرة
 .لمقضية

 ظاىريًا، معتبرة، بحجج الممف، ىذا لعرقمة المتسترة، الميبرالية العممانية األحزاب ستسعى .2
 ذلك وغير ،(القطري اليم أولوية) بحجة أو ،"الدولي المجتمع" وقرارات الدولية، الشرعية كاحترام

 .الحجج من

 الميبية، لخارجيةا السياسة في لمتدخل جيدىا، قصارى الغرب ودول وفرنسا أمريكا ستبذل .3
 .الممف بيذا يتعمق فيما تقدير، أقل عمى

 استحقاقات بين الموازنة، شفرة، فك   في كبيرة معضمة اإلسالمية، السياسية التيارات ستجد .4
 الدولية والقوانين والمواثيق السياسة، إكراىات وبين التعبوي، اإلسالمي والخطاب الفكرية الثوابت
 .عالصرا ىذا بممفات تحيط التي

 الصراع بأبعاد وجيمو الشارع، رجل يعيشو الذي السياسي لموعي العام الضعف سيكون .5
 وربما قطريًا، القضية ىذه دعم محاوالت أمام كبيرة عقبة القضية، ىذه وتاريخ الصييوني،

 في حصرىا أو القضية، ىذه لتيميش فتسعى المواطن،( عاطفية) الداخمية القوى بعض ستستغل
 .إلنسانيا اإلغاثي الشق  

 

 القضية ىذه خمفيات فيم في أساسية نقاط شكمت قد الورقات ىذه تكون أن أرجو فإني وأخيرًا،
 .الميبي القطر في وتطوراتيا

 إذا والتفريع، لمتطوير قابمة أنيا أظن ولكن االختصار، شديدة أو متفرقة النقاط ىذه تكون قد
 .وتضمنتو إليو أشارت ما في عميقاً  الحفر تم   ما

)وأخرى تحبونيا نصر من اهلل وفتح قريب ، جميعاً  نحب بما يمتعنا أن وجل عز المولى ئالً سا
 .13( الصف: وبشر المؤمنين

 

 

 


