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أحمد نظيف

بعد أن خاضت الجماعة الليبية المقاتلة أكثر من خمسة عشر سنة من الجهاد المسلح 
ضد نظام العقيد القذافي وحاولت اغتياله في أكثر مرة معتبرة إياه «حاكما طاغوتيا ال يحكم 
«األخ  القذافي  ليصبح  الشرعية  مراجعاتها  وأصدرت  فجأة  الجماعة  انقلبت  الله»  أنزل  بما 
«الدراسات  الماضي بظهور  المقاتلة صفحة  والجماعة  الليبية  الدولة  لتطوي  الثورة»،  قائد 

التصحيحية» صفحة الصراع بين الجماعة والنظام.
سامي  مفتيها  بينهم  السجون  في  قيادات  المراجعات  هذه  صياغة  في  شارك  وقد 
الساعدي و أميرها عبد الحكيم بالحاج المكني بأبي عيد الله الصادق وخالد الشريف )أبو 
رفقة  صحافي  مؤتمر  في  الفضائية  الشاشات  على  هؤالء  ،ليخرج  األمني  مسؤولها  حازم( 
يوسف  اإلخواني  بالشيخ  بمباركة  و  الصالبي  علي  و  الغرياني  الصادق  الحالي  المفتي 
القرضاوي معلنين بأن «معمر القذافي ولي أمر شرعي ال يجوز الخروج 
محرم  أمر  بالسالح  األمر  والة  على  الخروج  وأن  عليه، 
الليبية  السلطات  بعدها  انطلقت  و  شرعا»، 
معتقلي  من  السجون  إخالء  في 
التيار اإلسالمي بطيفيه 
 « ني ا خو إل ا »
و«الجهادي».

الجهادي المطارد
بين كهوف
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وليبيا لم يرث مااًل 
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أحمد نظيف

في أعقاب سقوط نظام العقيد الراحل، معمر القذافي، تحولت ليبيا، التي يحكمها »الثوار« 
الجماعات  لدعم  خلفية  ساحة  إلى  األطلسي،  شمال  حلف  ومقاتالت  التكبير  أصوات  تحت 
في  وخاصة  ومصر  والنيجر  والجزائر  ومالي  تونس  في  وغربًا.  شرقًا  المسلحة  الجهادية 

سوريا.
خريف  منذ  السورية  ونظيرتها  الليبية  اإلرهابية  الجماعات  بين  تتطور  العالقات  بدأت 
العام 2011 من خالل تدفق العشرات من المقاتلين الليبيين إلى الساحة السورية يقودهم 
المهدي الحاراتي، أمير فيلق األمة الذي كان يقاتل ضد الجيش السوري، والذي كان نائبًا 
الليبية  للجماعة  السابق  واألمير  لطرابلس  العسكري  المجلس  أمير  بلحاج،  الحكيم  لعبد 

المقاتلة.
كانت  سوريا  في  الفوضى  تغذية  في  الجديد  الليبي  »الثوري«  للنظام  األبرز  الدور  لكن 
كبير  قطري  دور  خالل  من  هناك،  الليبيون  ضخها  التي  الكبيرة  السالح  كميات  في  تتمثل 
الجماعة  وخاصة  القطري  النظام  مع  الليبية  اإلرهابية  الجماعات  ارتباطات  لجهة  ذلك.  في 

تتحدث  كانت  الذي  الدعم  هذا  المقاتلة.  الليبية 
لم  وهناك،  هنا  أمنية  وتقارير  اإلعالم  وسائل  عنه 
يكن رجمًا بالغيب، بل أكدته تقارير رسمية صادرة 

عن منظمة األمم المتحدة.
األمم  منظمة  خبراء  فريق  تقرير  ويكشف 
العام  ومنذ  أنه   2015 لسنة  ليبيا  المتحدة بشأن 
2012، أفاد الفريق بوقوع العديد من عمليات نقل 
األسلحة من ليبيا إلى الجمهورية العربية السورية 
سوريا.  إلى  طريقها  في  وهي  أسلحة  بضبط  أو 
إضافية  أدلة  الحالية،  واليته  خالل  الفريق،  وجمع 

تؤكد عمليات النقل.
وأكد الفريق وجود شبكة في ليبيا تقدم الدعم 
اللوجستي، بما في ذلك كميات كبيرة من األسلحة، 
الثورة  أعقاب  في  السوريين  المتمردين  إلى 
يشغلون  ليبيين  الشبكة  هذه  وتضم  الليبية. 
الدفاع.  ووزارة  الداخلية  وزارة  في  مناصب رسمية 
األسلحة  على  تعتمد  الشبكة  كانت  البداية،  وفي 
المجمعة من داخل ليبيا، ولكنها سرعان ما بدأت 
تحصل على األسلحة من مصادر في الخارج، بحيث 
اإلطالق.  على  ليبيا  عبر  الشحنات  بعض  يمر  ال 

ولحد اآلن، تبين ضلوع الشبكة في ثالث عمليات نقل على األقل إلى سوريا، ويجري التحقيق 
في عمليات أخرى.

بدأت القصة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عندما أعلن خفر السواحل اليونانيون 
قرب  والذخيرة  األسلحة  من  كبيرة  شحنة  متنها  على  تحمل  شحن  سفينة  ضبط  عن 
قالت  فيما  تركيا،  الى  المعلومات  بعض  حسب  مبحرة،  كانت  ايجة  بحر  في  سيمي  جزيرة 
اخرى ان وجهتها سورية او لبنان. وكشفت وسائل االعالم المحلية عن الحديث يدور عن 
سفينة »Nour M« التي كانت تبحر تحت علم سيراليون من أحد موانئ اوكرانيا الى ميناء 

اإلسكندريون التركي محملة بالسالح.
المتحدة  األمم  خبراء  فريق  قام   ،2014 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
Nour M، التي ُضبطت في اليونان في تشرين  بتفتيش حمولة السفينة 
 32 عن  يزيد  وما  حاوية   55 تشمل  كانت  والتي   ،2013 الثاني/نوفمبر 

»أموال الشعب لتسليح اإلرهاب«: 

دور الجماعة المقاتلة في تسليح «جماعات سورية»

تدفق العشرات من المقاتلين 
الليبيين إلى الساحة السورية 
الحاراتي  المهدي  يقودهم 

أمير فيلق األمة

اليونانيون  السواحل  خفر 
تحمل  شحن  سفينة  يضبط 
األسلحة  من  كبيرة  شحنة 

والذخيرة في بحر  ايجة. 
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وهي  والرشاشات،  الهجومية  للبنادق  أطنان(   1  103( ذخيرة  طلقة  مليون 
والفريق  اللجنة  اليونانية  السلطات  وزودت  طرابلس.  إلى  طريقها  في 
بمعلومات ووثائق كاملة. وتشير هذه الوثائق إلى أن الشركة الشاحنة هي 
UKRINMASH، وهي شركة حكومية أوكرانية، وأن المرسل إليه هو وزارة الدفاع الليبية 
 TSS SILAH VE SAVUNMA TICARET LIMITED SIRKETT شركة  وأن 
SANAYI، وهي شركة تركية، قد توسطت في الصفقة. وترجع ملكية السفينة إلى شركة 
ولم  أخرى.  تركية  شركة  وهي   ،TSS GROUP TUTUN SIGARA SANAYI VE
اليونان حتى اآلن أي مالحقات قضائية بشأن حالة االنتهاك هذه.  وكانت المذكرة  تبدأ 
التي تؤكد فيها السلطات الليبية للسلطات األوكرانية أنها مستعدة لقبول الحمولة بتوقيع 
خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبية بعد سقوط القذافي، وهو نفسه المسؤول األمني 

في الجماعة الليبية المقاتلة وكنيته »أبو حازم«.
ويقول تقرير خبراء األمم المتحدة: وقد اتصلنا بأوكرانيا للحصول على معلومات عن دور 
شركة UKRINMASH، وتفاصيل الدفع، ولتحديد ما إذا تم التوصل إلى تسوية نهائية. 
من  األول  الجزء  هي   Nour M السفينة  متن  على  نقلت  التي  الشحنة  بأن  أوكرانيا  وردت 

العقد  ليبيا بموجب  إلى  المقرر نقلها  البضائع 
 TSSو UKRINMASH الموقع بين شركتي
 SILAH VE SAVUNMA SANAYI
 DIS TICARET LIMITED SIRKET
تماما.  تسويته  تمت  الذي   ،2013 عام  في 
الشركة  ممثلو  قام   ،2014 آب/أغسطس  وفي 
التركية ووزارة الدفاع الليبية بزيارة إلى أوكرانيا 
باألعتدة  فيها  ُيحتفظ  التي  التخزين  ومرافق 
المتبقية، وهي بنادق هجومية وذخيرة لألسلحة 
من  ُيطلب  ولم  الخفيفة.  واألسلحة  الصغيرة 
اللجنة حتى اآلن أي استثناء بشأن ه ذه األعتدة، 
ليطلب  أخرى  مرة  بأوكرانيا  الفريق  وسيتصل 

توضيح ذلك.
ووردت إلى الفريق مزاعم بأن خالد الشريف 
سافرا  متطرف(  تنظيم  )أمير  هدية  وشعبان 
إلى أوكرانيا في آب/أغسطس 2014، للتفاوض 
هذه  أوكرانيا  وأكدت  األسلحة.  صفقات  على 
لم  نفسه  الوقت  في  أنهما”  مضيفة  الزيارات، 
إلجراء  خاصة  تصدير  جهة  ألي  بزيارة  يقوما 

مفاوضات بشأن عمليات نقل األسلحة“.
على  للحصول  أيضا  بتركيا  الفريق  واتصل 

مزيد من المعلومات عن الشركة السمسار والشركة التي تعود إليها ملكية السفن، وإثبات 
ما إذا كانت الشركة السمسار قد طلبت رخصة تصدير من السلطات التركية لعملية النقل 
بالمدفوعات. وردت  المتصلة  والوثائق  المعلومات  الفريق أيضا جميع  النقل. وطلب  هذه 
تركيا بأن أنشطة السمسرة لم تكن قد نظمت بعد وأن الشركات الوسيطة ال تحتاج إلى 
مواءمة  على  حاليا  تركيا  وتعمل  التركية.  األراضي  تمس  لم  البضائع  كانت  إذا  إذن  طلب 

تشريعاتها مع األحكام ذات الصلة المتعلقة بتجارة األسلحة.
لوجستا  عبئًا  تشكل  المصادرة  هذه  أن  أيضا  اليونانية  السلطات  أوضحت  وأخيرا، 
الحظر  لتدابير  وفقا  تتم  التي  المصادرة  عمليات  إدارة  مسألة  يثير  مما  كبيرا،  وماليا 
التي تفرضها األمم المتحدة وعدم وجود الدعم المناسب من األمم المتحدة للتصرف 

باألعتدة.
ويؤكد التقرير األممي أن األسلحة اتي اشتراها خالد الشريف من أوكرانيا وشحنها 
وثائق  أن  من  الرغم  فعلى  النهائية.  وجهتها  ليبيا  تكن  لم  »نور«  السفينة  متن  على 
أن  إلى  تشير  الشريف،  خالد  ليبيا،  في  السابق  الدفاع  وزير  نائب  وقعها  التي  النقل، 
المرور  حركة  بيانات  إلى  استناداً  أثبت،  الفريق  أن  بيد  النهائي.  المقصد  هي  ليبيا 
البحري وإعالن من أحد أفراد الطاقم، أن السفينة لم تكن متجهة إلى ليبيا، بل إلى 
إسكندرون، في تركيا. وكانت الشحنة ستنقلها بعد ذلك جماعة لم تحدد هويتها من 

التركية  الشركة  ممثلو  قام 
بزيارة  الليبية  الدفاع  ووزارة 
التخزين  ومرافق  أوكرانيا  إلى 
باألعتدة  فيها  يُحتفظ  التي 
المتبقية، وهي بنادق هجومية 
الصغيرة  لألسلحة  وذخيرة 

واألسلحة الخفيفة.

أن  األممي  التقرير  ويؤكد 
خالد  اشتراها  اتي  األسلحة 
وشحنها  أوكرانيا  من  الشريف 
لم  »نور«  السفينة  متن  على 

تكن ليبيا وجهتها النهائية.

خالد الريف
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»االقتصاد السياسي« القطري في ليبيا:

«االستثمــــار فـــي الفـــوضــــى»
شريف زيتوني

 
إلى  تطورت  ما  سرعان  سياسية  ألزمة  األول  الممول  قطر  كانت   2011 العام  شتاء 
حرب أنهت حكم الزعيم الليبي معمر القذافي وجّرت ليبيا إلى حرب مليشيات وصراع 

تنظيمات إرهابية مازالت البالد تعاني تبعاتها إلى اليوم.
وتسهل  الليبي  االقتصاد  ستدعم  أنها  القطرية  الحكومة  أعلنت  الفترة  تلك  خالل 
الواقع وجهت دعمها لتسهيل تمدد  التحول السياسي بعد القذافي لكنها في  عملية 
تنظيمات ترفع شعار الحرب والفوضى وسفك الدماء، إضافة إلى دعمها لموالين لها 
من شخصيات ووسائل إعالم ومسؤولين تم شراء ذممهم للمساهمة في تخريب البالد.
محملة  قطرية  باخرة  رسو  عبر   2011 سنة  بدأت  لليبيا  القطري  الدعم  مظاهر 
التحول الكبرى في عالقة الدوحة  التونسي وكانت نقطة  باألسلحة في ميناء جرجيس 
إسقاط  على  والمساعدة  الفوضى  نشر  في  للمساهمة  المتطرفة  الجماعات  بتسليح 
النظام الليبي. بعدها صعدت على الواجهة شخصيات سياسية ودينية ليبية متخلية أو 
مكّفرة للنظام تبّين بعد ذلك أن ميزانيات كبرى رصدت لها لتنخرط في الحملة التي 

أنها  إعالمية  مصادر  وذكرت  ليبيا،  استهدفت 
 ،2013 العام  إلى حدود  أورو  750 مليون  بلغت 
موزعة على أكثر من مجموعة مسلحة من بينها 
رأسه  الذي  طرابلس  في  العسكري  المجلس 
القيادي السابق في تنظيم القاعدة عبد الحكيم 

بلحاج في بداية األزمة.
وأهم  أكبر  إلى  سيتحول  الذي  نفسه  بلحاج 
شركاء قطر االقتصاديين في ليبيا. فقد أسس 
في العام 2015 شركة طيران )األجنحة الليبية( 
بإقراضه  قامت  التي  قطر.  دولة  مع  بالشراكة 
 750 مبلغ  طرابلس  في  سفيرها  طريق  عن 
مليون يورو إلنشاء الشركة التي تعمل في ليبيا 
وخارجها، ويديرها وسام المصري ابن عم عبد 
استفادت  وقد  المالي.  وذراعه  بالحاج  الحكيم 
إسالمية  مجموعات  سيطرة  من  الشركة 
من  ومستفيدة  معيتيقة  مطار  على  متطرفة 
في  السلطة  إلى  ليبيا‹‹  فجر  ب‹  حكومة  وصول 
2014 والتي منحت تراخيص الطيران للشركة 

بعد أن امتنعت الحكومات السابقة عن ذلك.
الدولة  سعت  ليبيا  في  النظام  سقوط  ومع   

خاصة  البالد  في  االقتصادية  المؤسسات  اختراق  إلى  اإلخوان  من  القريبة  الخليجية 
للغاز  الرئيسي  المنتج  إلى عرقلتها باعتبارها منافسة لقطر  النفطية والغازية والسعي 
إعالمية  تصريحات  في  فحيمة  صالح  النواب  مجلس  عضو  أكده  ما  وهذا  العالم،  في 
التي  النفطية  »غلينكور«  شركة  أسهم  من  بالمئة   8 على  قطر  سيطرت  كما  سابقة. 

تصدر قرابة الـ 250 ألف برميل يوميا. 
في سنة 2013 أعلنت قطر أنها ستدخل باستثمارات في ليبيا بقيمة 10 مليار دوالر، 
الخارجية  استثماراتها  عن  الحديث  عند  الدوحة  بها  تتعامل  التي  األرقام  عادة  وهي 
باعتبارها تمتلك رصيدا سياديا يناهز الـ 350 مليار دوالر. لكن هذه االستثمارات بقيت 
الفضائيات  من  عدد  تأسيس  في  ساهمت  كما  المسلحة.  الجماعات  دعم  في  أساسًا 

لجماعة  الموالية  النبأ  قناة  مثل  أو في طرابلس  تركيا  في  الليبية سواء 
المليشيات  من  لعدد  دعمها  مواصلة  إلى  إضافة  ليبيا،  في  اإلخوان 
المسلحة بالمال والسالح رغم ادعائها غير ذلك. حيث ذكر موقـع العربية 

 ص��ع��دت ع��ل��ى ال��واج��ه��ة 
ودينية  سياسية  شخصيات 
تبيّن  للنظام  مكّفرة  ليبية 
لها  رصدت  كبرى  ميزانيات  أن 
التي  الحملة  في  لتنخرط 

استهدفت ليبيا

شركاء  أكبر  إلى  تحول  بلحاج 
التي  االقتصاديين  قطر 
»األجنحة  إلنشاء  بإقراضه 
ليبيا  التي تعمل في  الليبية« 

وخارجها
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المسلمين،  باإلخوان  المرتبط  ليبيا  فجر  لدعم  دفعت  التي  المبالغ  أن 
منذ 2014 بلغت 3 مليار دوالر موزعة بين دعم مالي وأسلحـة بعضهـا 

تم ضبطه في بواخر على سواحل مصراتة.
دعم  على  يقتصر  لم  ليبيا  في  المهين  الليبي  االستثمار  محاولة 
التنظيمات المتطرفة أو استغالل الثروة النفطية فقط بل تجاوز ذلك إلى سرقة القمر 
الدوحة  استغلته  والذي   ،2007 سنة  إطالقه  تم  الذي  سات«  »سهيل  الليبي  الصناعي 
على  التشويش  لتجنب  سبورت«  »بيين  الرياضية  القنوات  باقة  لبث   2013 سنة  منذ 

تردداتها على نايل وعرب سات.
وذكرت مصادر إعالمية أن تكلفة القمر عند إنشائه بلغت 600 مليون يورو، لم تكلف 
قطر نفسها إال تغيير مداره واستغالله لبث أكبر الدوريات العالمية في صفقة اعتبرها 
موالين  التفريط في مكسب وطني من طرف  على  وقائمة  ليبيون مشبوهة  مراقبون 

للدولة الخليجية في ليبيا دون االنتفاع من ورائه بأي عائدات.
كل النقاط التي ذكرت تبّين أن قطر لم تتدخل في ليبيا إال لنشر الفوضى واإلرهاب 
من خالل تمويل أغلب التنظيمات المتشددة القريبة منها ولم يكن دورها في البالد إال 
تخريبيا قائما على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية خاصة، وهذا ما أثبتته الفترة 
األخيرة حتى مع جيرانها في الخليج الذين أكدوا على دورها في دعم اإلرهاب وتهديد 
المنطقة، وهذا ما أكدته قيادة الجيش الليبي على لسان المتحدث باسم قيادته أحمد 
المسماري األمر الذي جعل الحكومة الليبية المؤقتة تعلن إيقاف التعامل االقتصادي مع 

قطر وتطلب من المؤسسات النفطية تطبيق القرار.

دعم  في  أساسًا  بقيت  القطرية  االستثمارات 
تأسيس  في  ساهمت  كما  المسلحة.  الجماعات 
أو في  الليبية سواء في تركيا  عدد من الفضائيات 
اإلخوان  لجماعة  الموالية  النبأ  قناة  مثل  طرابلس 

في ليبيا
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حقائق جديدة عن
«شبكة الجهاديين» التونسيين فـي ليبيـا

أحمد نظيف

باكراً، وقبل سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، ربطت الشبكات الجهادية 
التونسية عالقات تنظيمية مع الجماعات الجهادية الليبية التي كان أعضاؤها يسمون 
ما  ذلك  والديمقراطية«.  الحرية  أجل  من  »ثواراً  والعربية  الغربية  اإلعالم  وسائل  في 
كشفت عنه دراسة جديدة أصدرها المركز التونسي للبحوث والدراسات حول اإلرهاب 
مؤخراً تحت عنوان »اإلرهاب في تونس من خالل الملفات القضائية« اعتمد الباحثون 

فيها على 384 ملفًا قضائيًا. 
فمنذ شهر أغسطس 2011، أي قبل سقوط النظام الليبي السابق، قرر زعيم التيار 
الجهادي في تونس، سيف الله بن حسين، المعروف بأبي عياض التونسي، ربط الصالت 
مع مجموعات جهادية ليبية في درنة وافتتح لجماعته معسكراً تدريبيا هناك كي يشكل 
تونسيون  مقاتلون  أن  كما   2011 مايو  في  حديثًا  الوليد  لتنظيمه  عسكريًا  جناحًا 

قاتلوا في صفوف المجموعات الجهادية الليبية 
ضد قوات العقيد القذافي، وهذا لم يعد مجرد 
تحليل بل ثبت من خالل الملفات القضائية التي 

كشفت الدراسة.
وتكشف الدراسة الستار عن اعترافات محمد 
العوادي، رئيس الجناح العسكري لتنظيم أنصار 
أبو  أن  عن  كشف  الذي  التونسي،  الشريعة 
العسكري  الجناح  تأسيس  قرر  عندما  عياض 
بأبي  المعروف  الرويسي  أحمد  كلف  لجماعته 
بدرنة  اإلسالمية  الكتائب  مع  بالتنسيق  زكريا 
والذي سبق له أن قاتل في صفوفهم في الحرب 
تابعين  شباب  قبول  قصد  القذافي  نظام  ضد 
وتدريبهم  درنة  بمعسكرات  الشريعة  ألنصار 
هناك وقد شارك العوادي في أول دورة تدريبية 
– قاتل المعارض  رفقة كل من أبو بكر الحكيم 
الزين وعز  البراهمي- ولطفي  التونسي محمد 
والشاذلي  السبتاوي  ورضا  الالوي  عبد  الدين 
العدواني وكمال القضقاضي – قاتل المعارض 
شكري بلعيد. وأشرف على هذه التدريبات كل 
وتلقوا  السعيدي،  وعادل  الرويسي  أحمد  من 
20 يومًا تدريبات  خالل تلك الدورة التي دامت 

عسكرية حول كيفية تفكيك وتركيب واستعمال الرماية باألسلحة والبيكا. )ص79(
الجهادية  للجماعات  المبكر  التوجه  الدراسة،  تكشف  السالح،  تهريب  ملف  وفي 
التونسية لالستفادة من الفوضى القائمة في ليبيا واستثمار العالقات مع الميليشيات 
األجهزة  مع  المحتملة  للمواجهة  تحسبًا  وتخزينه  لتونس  السالح  لتهريب  المتطرفة 
األمنية. فبداية من صيف 2011 بدأت بقايا مجموعة سليمان )التي خاضت مواجهات 
مسلحة مع األجهزة األمنية في مدينة سليمان عام 2007( بقيادة حلي الرطيبي والحلقة 
التونسيين،  الجهاديين  المنظرين  أحد  اإلدريسي،  الطيب  بالشيخ  المحيطة  الضيقة 
اإلرهابي،  يكشف  القضاء  أمام  إفادته  ففي  ليبيا.  من  السالح  تهريب  في  التفكير  في 

الجماعات  صفوف  في  قاتل  الرطيبي  حلمي  أن  عن  المدني  الهاشمي 
الجهادية الليبية ضد القذافي وربط عالقات ثقة معهم سيستغلها في 

تهريب السالح إلى داخل تونس عن طريق ذهيبة وقد نجح في ذلك.

صبراته  بمدينة  الضيافة«  »دار 
الجهادية  العناصر  تستقبل 
القادمة  الجديدة  التونسية 
جبهة  اتج�اه  في  للتدري�ب 

القتال.

ربط  التونسي،  عياض  أبي 
الصالت مع مجموعات جهادية 
ليبية في درنة وافتتح لجماعته 

معسكرًا تدريبيا هناك.

ابي عياض
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الالفت في دراسة المركز التونسي للبحوث والدراسات حول اإلرهاب 
صبراته  بمدينة  الضيافة«  »دار  بــ  يسمى  ما  تأسيس  عن  تكشف  أنها 
غرب طرابلس، الستقبال العناصر الجهادية التونسية الجديدة القادمة 
للتدريب او التي تتخذ من ليبيا محطة في اتجاه جبهة القتال في الساحتين السورية 
أطراف  على  المزارع  بإحدى  مقرها  كان  التي  الدار  هذه  على  أشرف  وقد  والعراقية. 
أمنيًا  وُعرفت  الفقيه  ووناس  شوشان  الدين  ونور  الرويسي  أحمد  القيادي  المدينة 

باسم معسكر »المتبايعون على الموت«. 
19 فبراير  ويرجح أن يكون هذا المعسكر هو الذي قصفته مقاتالت أمريكية في 
2016، وقتل خالل القصف أكثر من 30 عنصراً. وقالت واشنطن يومذاك:« إن طائرات 
المسؤول،  الليل، واستهدفت، ما وصفه  ليبيا خالل  أميركية قصفت عدة أهداف في 
»معسكر تدريب لتنظيم داعش وزعيم متطرف بارز. وأفادت أنباء أن القيادي في داعش 
الذي استهداف في الهجوم هو المسؤول األول عن هجومي باردو وسوسة في تونس 

نور الدين شوشان.«
ووفقًا للدراسة فإن ليبيا هي الوجهة المفضلة لإلرهابين التونسيين، بنسبة 60%، 
ذلك،  ترسيخ  الضيافة«  »دار  وجود  عامل  وأضاف  وجغرافية وسياسية  تاريخية  ألسباب 
فهذه الدار )المعسكر( يتم فيها إعادة بناء الشخصية اإلرهابية وتدريبها وإعدادها 
في  انخراط  أو  سورية  نحو  أبعد  للسفر  تحضيرها  أو  تونس  في  النوعية  للعمليات 
الصراع القائم داخل ليبيا. كذلك، فإن حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا ساعدت كثيراً 

على أن تكون ليبيا بيئة مناسبة للعمل والحركة.

في ملف تهريب السالح، تكشف الدراسة، التوجه المبكر للجماعات الجهادية 
القائمة في ليبيا واستثمار العالقات مع  التونسية لالستفادة من الفوضى 
للمواجهة  تحسبًا  وتخزينه  لتونس  السالح  لتهريب  المتطرفة  الميليشيات 

المحتملة مع األجهزة األمنية
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االستثمارات الليبية في تونس
وأفاق تطويرها

شريف زيتوني 

255.8 مليار دينار، هو حجم االستثمارات الليبية في الخارج حتى نهاية شهر سبتمبر 
وتتمركز  المشترك.  اإلدارية  الرقابة  وهيئة  المحاسبة  ديوان  تقرير  بحسب   ،2014
مشاريع  أمام  الباب  فتحت  التي  تونس  بينها  من  إفريقيا،  في  المشاريع  هذه  أغلب 
مصادر  تقول  البلدين،  بين  االقتصادي  التعاون  تدعيم  سبيل  في  ليبية  استثمارية 
االستثمارات  كانت  وإن   .2010 قبل  دينار  مليار   4 حدود  في  إنها  تونسية  إعالمية 
والسيراميك  والمطاعم  المقاوالت  أكثر عدديا من خالل شركات  ليبيا  في  التونسية 
واالتصاالت وغيرها، لكن بعض االستثمارات الليبية في تونس تعتبر أكثر مردودية 

مالية لضخامتها ولنوايا االستثمار الدائم من خاللها.
مجرد  على  وليبيا  تونس  بين  االقتصادي  التعاون  اقتصر  السنين  عشرات  خالل 
األخرى  السلع  بعض  أو  النفطية  المواد  أو  الغذائية  المواد  تخص  تجارية  مبادالت 

كبيرة  السوقية  قيمتها  تكن  لم  التي 
التجاري  الميزان  على  مؤثرة  وغير 
السنوات  خالل  لكن  البلدين.  بين 
ب«الربيع  سمي  ما  سبقت  التي  األخيرة 
االقتصادي  التعاون  ارتفع  العربي«، 
ملفتة  حركية  المعابر  وعرفت  بينهما 
كانت تمهيدا لبعض االستثمارات التي 

تطورت تدريجيا في عدة مجاالت.
الشركة  اشترت  الليبي  الجانب  من 
2007 و2008  الليبية لالستثمار سنتي 
دخول  سبيل  في  هامين  مشروعين 
ذات  مشاريع  في  االستثمارات  مجال 
هو  األول  تونس.  في  كبرى  مردودية 
حسمها لصفقة شراء 3 من أفخم النزل 
العاصمة  تونس  من  بكل  التونسية 
 800 تناهز  بقيمة  وجربة،  والحمامات 
تغيير  عمليات  في  ودخلت  دينار  مليون 
تكلفتها  بلغت  الشكل  مستوى  في 
وقد  دينار،  مليون   65 أولى  مرحلة  في 
وهي  »اليكو«  اسم  الشركة  لها  اختارت 

تونس  اليكو  في  األشغال  لكن  إفريقي.  بلد  من  أكثر  في  منتشرة  فنادق  سلسلة 
في  لتعود   ،2011 بعد  البلدين  في  وقع  ما  أهمها  أسباب  لعدة  توقفت  العاصمة 
تأخر دخول  ورغم  أخرى.  دينار  مليون   70 بنحو  التكلفة  قيمة  ارتفاع في  على   2015
اليكو تونس العاصمة الذي سيفتح أبوابه مع نهاية السنة الحالية حيز العمل بسبب 
تعطيالت إجرائية، فإن أغلب المراقبين يرجحون أن تكون لهذه النزل مردودية كبرى 
لتواجدها في أكثر المناطق النشطة في تونس ولجودة الخدمات التي راهنت الشركة 

على توفيرها.
المشروع الثاني هو شراء »أويل ليبيا القابضة« سنة 2008 لمجموعة »إيسو« المالكة 
لعدد من محطات توزيع المنتجات النفطية في تونس، بقيمة لم يعلن عنها في إبانها.

اسم  بتغيير  القانونية  اإلجراءات  كل  استيفائها  منذ  الشركة  قامت 
بتونس  انتشارها  في  ذلك  بعد  وتدرجت  ليبيا«  »أويل  إلى  المحطات 
200 محطة موزعة  أكثر من  بلغ عدد محطاتها  أن  إلى  بنسق متزايد 

االستثمارات الليبية في تونس 
مالية  م��ردودي��ة  أكثر  تعتبر 
االستثمار  ولنوايا  لضخامتها 

الدائم من خاللها.

التونسية  االستثمارات  كانت   
خالل  م��ن  أك��ث��ر  ليبيا  ف��ي 
شركات المقاوالت والمطاعم 
واالت��ص��االت  والسيراميك 

وغيرها
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منذ  سنويا  لتر  مليون   140 حدود  في  وتبيع  البالد  مناطق  كل  على 
دخولها في العمل رسميا سنة 2009 وتشغل في تونس حوالي 1000 
بالنظر  المربحة  المشاريع  أكثر  من  ليبيا«  »أويل  وتعد  وموظف.  عامل 
على  الكبير  اإلقبال  بفضل  موسم  كل  تحققها  التي  العائدات  إلى 
المنتجات النفطية، كما تقوم الشركة أيضا بتزويد المطارات التونسية بالوقود وفق 

عقود مبرمة بين الطرفين.
2011 وما وقع في البلدين من فوضى أمنية وتجاذب سياسي تراجعت قيمة  بعد 
االستثمارات بمعدالت كبيرة بسبب غياب سلطة شرعية واضحة في ليبيا، لكن عاد 
الحديث عن إصالح المشاريع المعطلة بين البلدين وإعادة تطوير التعاون االقتصادي 
أنها  الماضي  مارس  أواخر  إفريقيا  ليبيا  محفظة  أعلنت  وقد   ،2014 منذ  تدريجيا 
ماضية قدما في تعزيز االستثمارات الليبية في تونس، رغم العراقيل. وخالل مؤتمر 
صحفي بالعاصمة التونسية نظمه مستثمرون ليبيون، أن تونس ستحضى بالنصيب 
منها  ذلك  على  تساعد  شروط  من  فيها  تتوفر  لما  المستقبل  في  لالستثمار  األوفر 

القرب الجغرافي والجذب السياحي والصحي ألغلب الليبيين.
رجال  من  عدد  إقدام  بعد  تونس  في  متواجد  أيضا  الخاص  الليبي  االستثمار 
األعمال الليبيين المقيمين شراء عدد من العقارات والمقاهي والمطاعم في األحياء 
أفراد  لصالح  تبقى  لكنها  جيدة  مالية  مردودية  لها  أيضا  وهي  الراقية  التونسية 
تعتبر  التي  التونسية  السوق  في  أكثر  بالمجازفة  المطالبة  الدولة  لصالح  وليست 
الكثير  التعطيالت اإلدارية في تونس تجعل  لليبيين رغم أن  سوق مفتوحة بالنسبة 
من الليبيين يتراجعون عن بعث مشاريعهم وتحويلها إلى دول أخرى مثل المغرب أو 
تركيا أو مالطا، مما يجعل أفاق االستثمار ضعيفة في ظل سهولة اإلجراءات القانونية 

في بقية الدول في إفريقيا.

اقتصر  السنين  عشرات  خالل 
التعاون االقتصادي بين تونس 
مبادالت  مجرد  على  وليبيا 
الغذائية  المواد  تخص  تجارية 
بعض  أو  النفطية  المواد  أو 

السلع األخرى.
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«أمراء الحرب» في ليبيا:
زعامات «اإلسالم السياسي المسلح»

مرصد بوابة إفريقيا اإلخبارية

مازالت ليبيا تعيش على وقع الصراع مع المليشيات اإلسالمية المسلحة التي بقيت تحافظ على قدر 
تلك  ومازالت  عليها.  المسلحة  القوات  تحققهما  اللذْين  والتقدم  القوية  الضربات  رغم  القوة  من 
الميليشيات تلقى الدعم إقليمي من الدول المساندة لتيار اإلسالم السياسي في المنطقة، وتستفيد 
من »الحرائق« المشتعلة بفضل قدرتها على توفير السالح والمال. هذه الميليشيات أشرفت وتشرف 
التيار  األفغانية وبداية تشكل  الحرب  تاريخ جهادي قديم، منذ  عليها وجوه جهادية معروفة وذات 
الجهادي العالمي في تسعينات القرن الماضي. وجودها في ليبيا كان قويا خالل وبعد 2011، منها 

اليوم من قتل ومنها من اعتقل ومنها من مازال يحافظ على قوته إلى اليوم.
في هذه الورقة نقدم »بيوغرافيا« موجزة للزعامات الجهادية الليبية التي خرجت بعد 2011:

صالح بادي: زعيم ميليشيات مصراتة وأحد من قادوا المعركة حول مطار طرابلس خالل المواجهة 
في  سابق  عسكري  وهو  ليبيا  في   1957 مايو   23 في  بادي  ولد   .2014 سنة  الزنتان  قبيلة  مع 
الجيش الليبي، تخرج من الكلية العسكرية في اختصاص الطيران سنة 1980 ودرس في أكاديمية 

الدراسات الجوية حتى قدم استقالته العام 1987، وقد 
بتهمة  القذافي  العقيد معمر  تمت محاكمته في عهد 
في  انخرط  أن  لبث  ما  ثم   ،2007 العام  النظام«  »قلب 
التمرد المسلح سنة 2011 وتم تكليفه بقيادة العمليات 
وعضوية  مارس  في  مصراته  عن  للدفاع  العسكرية 
المجلس العسكري بالمدينة ثم انتخب فيما بعد عضوا 
بالمؤتمر الوطني الليبي. ويتهم بادي بأن له ارتباطات 
بدول إقليمية، وفي هذا السياق قال الجهادي السابق، 
لألبحاث:  كوليم  منظمة  رئيس  عثمان،  بن  نعمان 
بيد  أداة  بادي  صالح  بأن  دراية  على  وليبيا  »طرابلس 
تحالف إسالموي/جهوي مدعوم من دولة شقيقة ودولة 
إقليمية بعد رفض الشعب لمشروعهم في االنتخابات« 
على حّد تعبيره. ظهر في مقطع فيديو سنة 2015 في 
القذافي وهو  العقيد  سيارة تسير ليال توجد فيها جثة 
في  النواب  مجلس  طرف  من  وضعه  تم  لدفنها.  متجه 
يونيو على الئحة اإلرهاب إلى جانب عديد الشخصيات 

الجهادية األخرى.
الجهادية والمرتبطة  التوجهات السلفية  الليبية، ذات  الزهاوي: أمير جماعة أنصار الشريعة  محمد 
شهر  في  األولى  للمرة  نفسها  عن  أعلنت  قد  بنغازي  في  الشريعة  أنصار  وكانت  القاعدة.  بتنظيم 
التأسيسي في يونيو من نفس السنة وحضره ما يقرب األلف  2012، كما نظمت مؤتمرها  فبراير 
شخص. وتأسست كتيبة أنصار الشريعة بعد االنفصال عن »سرايا راف الله السحاتي« التي شاركت 
في تأسيسها. اتهمت الجماعة بالهجوم على القنصلية األمريكية ببنغازي في شهر سبتمبر الماضي 
قد  الجماعة  أن  إال  آخرين،  أمريكيين  وثالثة  ستيفنز  كريس  األمريكي  السفير  مقتل  إلى  أدى  التي 
نفت ذلك وقالت على لسان المتحدث باسمها هاني المنصوري. يعتبر الزهاوي مقربا من الزعيم 

الجهادي التونسي أبي عياض الذي ظهر في فيديو يؤبنه فيه بعد وفاته.
أبو عبيدة الزاوي: اسمه الحقيقي شعبان هدية، رئيس ما يسمى بـ«غرفة عمليات ثوار ليبيا« وسبق 
له أن قاد خالل المواجهات مع نظام العقيد معمر القذافي ما يعرف بـ«المجلس العسكري بالزاوية«. 
يقول هدية عن نفسه إنه يحمل شهادة في اللغة العربية، ويعمل في »األعمال الحرة« وقد تعرض 

للسجن والتوقيف أكثر من عشر مرات منذ عام 1989. ويضيف »أبو عبيدة الزاوي« 
في مقابلة معه عرضتها مواقع دأبت على نشر بيانات وأخبار للتنظيمات المتشددة، 
سنوات  عشر  قرابة  فيها  وظل  الشرعية،  للدراسة  اليمن  إلى   1993 عام  خرج  أنه 

تلقى  الميليشيات  مازالت 
ال��دول  من  إقليمي  الدعم 
اإلس��الم  لتيار  المساندة 

السياسي في المنطقة

رفقة  الجماعة  ق��ادة  خ��رج 
والصالبي  الغرياني  الصادق 
معلنين  القرضاوي  وبمباركة 
بأن »القذافي ولي أمر شرعي 

ال يجوز الخروج عليه.
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الليبية  الجماعة  خاضت 
أكثر  بالحاج  بقيادة  المقاتلة 
من  سنة  عشر  خمسة  م��ن 
نظام  ضد  المسلح  الجهاد 
وحاولت  القذافي  العقيد 

اغتياله في أكثر مرة

وعمل مدرسا في نفس المعهد الذي درس فيه وقام بكتابة بعض الكتب وتحقيق 
أخرى. أشارت صحيفة »الشرق األوسط« إلى أن هدية »يتحكم في قوة تقدر ب‹الف 
المسلحين وتسيطر على كافة مداخل ومخارج العاصمة طرابلس«. ونقلت الصحيفة 
القبض عليه  أمريكية  ألقت قوات  الذي  الليبي«  »أبو أنس  الرقيعي،  أنه نائب نزيه 
أمام منزله في قلب العاصمة طرابلس بدعوى تورطه في عمليات إرهابية ضد المصالح األميركية 
وارتباطه بتنظيم القاعدة. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على هدية في يناير 2014 

بتهم تتعلق باإلرهاب قبل أن تخلي سبيله بتدخل دبلوماسي ليبي.
ذكرت مصادر إعالمية تونسية أن السلطات الجزائرية أعلمت تونس بأنه يتواجد في تونس منذ 25 

أكتوبر دون ذكر لتفاصيل ثابتة عن طريقة دخوله وأسبابها.
ناصر الطرشاني، يكنى بأبي خالد المدني، رئيس اللجنة الشرعية في أنصار الشريعة خلفا لمحمد 
الزهاوي، وهي مؤسسة دينية داخل التنظيم تهتم بضبط الكتيبة شرعيا من خالل قياس القرارات 
السياسية والعسكرية على األحكام الشرعية بفهم »سلفي جهادي«. قتل في غارة للجيش الليبي في 

شهر جويلية 2017 بعد متابعة دانت أشهرا.
فوزي العياط، مهندس من مدينة طرابلس كان يقيم في سرت ومعروف لدى القوى األمنية بميوله 
المتطرفة حتى قبل أحداث 2011. بعد »الثورة« شغل المتحدث الرسمي باسم فرع أنصار الشريعة 
بمدينة سرت وعضو في مكتب أوقاف سرت. ألقي القبض عليه بحي الجيزة في سرت أواخر العام 

.2016
عبد الحكيم بالحاج: رئيس حزب الوطن )إسالمي( واألمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة، غادر 
ليبيا عام 1988 وقاتل في أفغانستان في مطلع التسعينات من القرن الماضي، ثم أصبح قائد 

المجموعة اإلسالمية الليبية المقاتلة. بعد فراره من 
سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  عقب  أفغانستان 
2001 تنقل بين دول عدة ليقع تسليمه إلى السلطات 
الليبية انطالقا من تايالند. وبعد أن خاضت الجماعة 
أكثر من خمسة عشر  بالحاج  بقيادة  المقاتلة  الليبية 
القذافي  العقيد  المسلح ضد نظام  الجهاد  سنة من 
»حاكما  إياه  معتبرة  مرة  أكثر  في  اغتياله  وحاولت 
طاغوتيا ال يحكم بما أنزل الله« انقلبت الجماعة فجأة 
و أصدرت مراجعاتها الشرعية ليصبح القذافي »األخ 
قائد الثورة( ويدخل بالحاج في حوار مع النظام بداية 
من العام 2006 برعاية عدد من قادة جماعة االخوان 
المقاتلة  والجماعة  الليبية  الدولة  المسلمين، لتطوي 
التصحيحية«  »الدراسات  بظهور  الماضي  صفحة 
صفحة الصراع بين الجماعة والنظام، وقد شارك في 
صياغة هذه المراجعات القيادي السابق في الجماعة 
لمكافحة  كوليام  مؤسسة  رئيس  عثمان  بن  نعمان 
السجون  في  الجماعة  وقيادات  بريطانيا  في  التطرف 
بينهم مفتيها سامي الساعدي وأميرها عبد الحكيم 
قادة  ليخرج  الصادق،  الله  عبد  بأبي  المكني  بالحاج 

الغرياني  الصادق  الحالي  المفتي  رفقة  صحافي  مؤتمر  في  الفضائية  الشاشات  على  الجماعة 
وعلي الصالبي وبمباركة من الشيخ اإلخواني يوسف القرضاوي معلنين بأن »معر القذافي ولي 
أمر شرعي ال يجوز الخروج عليه، وأن الخروج على والة األمر بالسالح أمر محرم شرعا«. مع بداية 
اللحظة  منذ  ينخرط  ولم  الصمت  بالحاج  لزم   2011 فبراير   17 في  الليبي  الشارع  في  األزمة 
األولى بل إنه قد دعا  أنصاره إلى حدود أواخر شهر مارس 2011 إلى التزام الحياد، و لكن مع 
بالحظر  القاضي  األمن  مجلس  قرار  تبني  بعد  ليبيا  على  الناتو  لحلف  األولى  الضربات  انطالق 
الجوي بدواعي حماية المدنين تغير خطاب الجماعة المقاتلة وأميرها بالحاج وانخرطت رسميا 
في النزاع المسلح ضد النظام وبذلك خرج عبد الحكيم بالحاج أمير الجماعة إلى الخارج، ليعود 
في أواخر أغسطس 2011 إلى »باب العزيزية« تالحقه كاميرا قناة الجزيرة وخلفه عدد من ضباط 

القوات الخاصة القطرية.
يعتبر اليوم من أكثر العناصر تأثيرا في المشهد الليبي ليس على المستويين السياسي 
التي جناها من حلفائه  االمتيازات  المالي بفضل  المستوى  بل حتى على  والمسلح فحسب 

القطريين وأصبح عبرها من أكبر رجال األعمال المستثمرين في شركات الطيران واإلعالم.

فجأة  ال��ج��م��اع��ة  انقلبت 
الشرعية  مراجعاتها  وأصدرت 
قائد  »األخ  القذافي  ليصبح 
الثورة( ويدخل بالحاج في حوار 

مع النظام الليبي

نعمان بن عثمان
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