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كلمة الناشر
يقوده  كبرياً  يناير 2014، كانت حلامً  إفريقيا اإلخبارية يف األول من  بوابة  انطلقت  عندما 

فريق صغري من الصحفيني املنترشين، ال تجمعهم إال منصات التواصل االجتامعي. 

اإلعالمية  املنصة  البوابة  وأصبحت  حقيقة  إىل  الحلم  تحول  سنوات  خمس  وبعد  اليوم 

اإللكرتونية األوىل يف ليبيا ولها جمهور مختلف التوجهات يف جهات األرض األربع وخاصة يف 

الوطن العريب. 

مل تعد البوابة مجرد موقع إخباري بسيط. بل بوابة معرفية وإعالمية تقدم الخرب والتحليل 

والدراسات وولدت من خاللها عناوين إعالمية وبحثية جديدة: 

القضايا  حول  واسرتاتيجية  سياسية  تحاليَل  تقدم  متخصصة  مجلة  وهي  »املرصد«     ••
الراهنة.  السياسية واالجتامعية واالقتصادية  الليبية 

القاهرة  ••   »األسبوعي« وهي صحيفة أسبوعية، تصدر إلكرتونياً، وستتطبع وتوزع يف 
وليبيا غريها من املدن، خالل األيام القادمة، تقدم مادة إخبارية رصينة لعشاق الورق.

عليها  ترشف  االقتصادية  الشؤون  يف  متخصصة  مجلة  وهي  الليبي«  »االقتصاد     ••
مجموعة من الخرباء.

التوقف عن  لحظة  أن  عليها  القامئون  ويعتقد  الدائم،  التوسع  لسياسة  وفقاً  البوابة  تعمل 

التوسع، هي بداية الرتاجع. 

لذلك تضع البوابة اليوم بني أيديكم العدد األول من تقرير »املؤرش« املتخصص يف دراسات 

النشاط  لرصد  كمؤرش  سنوي،  نصف  بشكل  سيصدر  والذي  اإلسالمية،  والجامعات  اإلرهاب 

املركزية  الدولة  قوة  باندثار  مثاين سنوات  ومنذ حوايل  لألسف  ابتليت  التي  ليبيا،  اإلرهايب يف 

وسطوة الجامعات املسلحة املتطرفة.

»ناشر بوابة إفريقيا اإلخبارية«
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ما مييز العام 2018، عىل خارطة النشطات اإلرهابية يف ليبيا، أنه كان أقل دموية   ••
اإلسالمية  الكتائب  من  العرشات  نهائياً.  ليبيا  يغادر  مل  اإلرهاب  لكن  املاضية.  األعوام  من 

املتطرفة مازالت تنشط يف البالد وتسيطر عىل مراكز قوة، جغرافياً واقتصادياً، هامة يف الدولة 

رئيسية  قاعدة  ليبيا  من  تتخذ  مازالت  للدول  عابرة  إرهابية  تنظيامت  وكذلك  وإقليمها. 

لنشاطها، وخاصة تنظيمي القاعدة وداعش.

إنهاء وجود داعش املركزي يف مدينة رست منذ 2016، فإن خاليا  الرغم من  عىل   ••
داعش-ليبيا ما زلت موجودة أيضاً يف مناطق أخرى من البالد، مبا يف ذلك مدن بنغازي ودرنة 

واملقاتلني  داعش  من  مجموعات  ليبيا  رشق  يف  الليبي«  الوطني  »الجيش  قاد  ليبيا.  رشق  يف 

منظامت  حافظت  بنغازي.   عىل  للسيطرة  حملتها  من  كجزء  بنغازي  من  اآلخرين  املتطرفني 

إرهابية أخرى، مبا يف ذلك القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، عىل وجود لها يف ليبيا. استمرت 

هذه املجموعات يف االستفادة من حالة عدم االستقرار السيايس يف جميع أنحاء البالد، وسعت 

إىل تأسيس وجود طويل األمد يف ليبيا.

خالل عام 2018 شهدت البنية التنظيمية لفرع داعش يف ليبيا تحوالت جذرية من   ••
تنظيم يريد أن يسيطر عىل مساحات جغرافية وإقامة والية إىل تنظيم رسي يقوم بعمليات 

خاطفة ضد أهداف أمنية )مراكز رشطة، ضباط، ثكنات، مواقع عسكرية( واقتصادية )رشكات، 

منصات استخراج النفط...( ومدنية )اختطاف أجانب ومواطنني(.

يعارض معظم السكان الليبيني بشدة التطرف اإلسالمي واإلرهاب ويدعم الحكومة   ••
الليبية املركزية. وعىل خالف جهود تجنيد داعش يف العراق وسوريا، حيث استفادت املجموعة 

الجامعات  بني  موجود  السلطة  عىل  الليبي  الرصاع  فإن  والشيعة،  السنة  بني  املنافسات  من 

الذي  فالخطر  داعش.  مع  واملتعاطفني  للحكومة  املوالية  والفصائل  ليبيا  يف  السنية  اإلسالمية 

تشكله الجامعات املوالية لجامعة اإلخوان املسلمني أكرب بكثري من خطر داعش التي ال تلقى 

دعامً شعبياً يف البالد.

ما زالت ليبيا تفتقر إىل قانون شامل ملكافحة اإلرهاب، عىل الرغم من أن قانون   ••
 ،2 الفصل   ،2 واملادة   170 املادة   ،1 الفصل   ،1 القسم   ،2 العنوان  )تحت  الليبي  العقوبات 

املادة 207( يجرم الجرائم التي قد تهدد األمن، مبا يف ذلك اإلرهاب، ودعم األعامل اإلرهابية، 

والتعامل مع األموال لدعم هذه األعامل. لكن ليبيا صادقت عىل اتفاقية االتحاد األفريقي ملنع 

ومكافحة اإلرهاب، التي تلزم الدول بتجريم األعامل اإلرهابية مبوجب قوانينها الوطنية.

تقــديــم
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من  العديد  2018. يف  عام  باإلرهاب يف  متعلقة  أي محاكامت  اإلبالغ عن  يتم  مل   ••
أنحاء ليبيا، تقوم الجامعات املسلحة بداًل من مؤسسات الدولة بتأمني وظائف األمن وتطبيق 

ومدّربة  متفرقة  األمن  وقوات  الوطنية  الرشطة  إرهابية.  عنارص  احتجاز  ذلك  يف  مبا  القانون، 

استهداف  تم  تنسيق.  وآليات  واضحة  إبالغ  سالسل  إىل  وتفتقر  كاٍف  نحو  عىل  مجهزة  وغري 

الخطف  عمليات  يف  والقضاة،  العامون  املدعون  فيهم  مبن  القانون،  وتطبيق  األمن  مسؤويل 

واالغتياالت. كام أن القوات العسكرية الليبية ضعيفة ومجزأة باملثل. وغالباً ما تتم املبالغة يف 

الهياكل األمنية الرسمية من قبل الجامعات املسلحة من غري الدول.

افتقرت الحكومة الليبية إىل اسرتاتيجية شاملة إلدارة الحدود ومل تتمكن من تأمني   ••
للوقود  املرشوع  غري  بالتدفق  مام سمح  البالد،  يف  والبحرية  الربية  الحدود  من  األميال  آالف 

والسلع واألسلحة واآلثار واملخدرات واملهاجرين واملقاتلني اإلرهابيني األجانب الذين يشكلون 

بشكل  سيئاً  تدريباً  الليبية  الحدودية  األمن  قوات  وكانت  املنطقة.  يف  التحديات  خطريًا  أمًنا 

عام وغري مدروسة، وشاركت يف تجارة غري مرشوعة عرب الحدود. مل يتم إصالح البنية التحتية 

املستمرة  النزاعات  أثرت  وقد  سنوات.  عرش  من  يقرب  ما  منذ  استبدالها  أو  الحدود  ألمن 

ليبيا  تونس.  مع  الليبية  الحدود  طول  عىل  الحدود  ألمن  التحتية  البنية  عىل   2011 عام  منذ 

إقليمية تهدف إىل  العمل املايل للرشق األوسط وشامل إفريقيا، وهي منظمة  عضو يف فريق 

الحكومة  فإن  األمريكية،  الخارجية  لوزارة  ووفًقا  األموال.  وغسل  اإلرهاب  متويل  مكافحة 

الليبية والنظام املايل »يفتقران بشكل عام إىل القدرة عىل تحديد ومنع التدفقات املالية غري 

املرشوعة.

محدودة،  املستندات  فحص  مع  األدىن،  الحد  هو  الليبية  املطارات  يف  األمن   ••
التي  القامئة  والترشيعات  البيومرتية.  التكنولوجيا  أو  الركاب،  اسم  تسجيل  أنظمة  واستخدام 

تحدد مسؤوليات مختلف الوكاالت الحكومية يف إدارة الحدود غامضة ومتناقضة يف كثري من 

قدرت   ،2017 نوفمرب  يف  جيد.  بشكل  منسقة  وغري  مخصصة  جهود  إىل  يؤدي  مام  األحيان، 

املنظمة الدولية للهجرة أن هناك أكرث من 700،000 مهاجر يف ليبيا.

تواجدها  إعادة  عىل  الدبلوماسية  والبعثات  الدولية  املنظامت  من  العديد  تعمل   ••
يف طرابلس بعد أن تم إجالء جميع األشخاص تقريباً يف عام 2014. وهناك العديد من الدول 

واملنظامت األخرى التي لديها وجود دائم يف تونس العاصمة، إلجراء دبلوماسية وتواصل مع 

ليبيا. الرصاع السيايس والقيود عىل الوجود الدويل يف ليبيا عرقل التعاون يف مكافحة اإلرهاب. 

زادت املساعدة الدولية يف عام 2017، مبا يف ذلك التدريب الذي تقدمه الحكومة األمريكية 

حول أمن املطارات وإدارة الحدود الربية. وركزت مبادرات أخرى ألمن الحدود، من خالل بعثة 

األمم  ومكتب  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  وبرنامج  األورويب،  لالتحاد  التابعة  الحدودية  املساعدة 

وترشيع  الجنائية،  والعدالة  الرشطة  مهام  تحسني  عىل  والجرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة 

مكافحة اإلرهاب واألطر القانونية.
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،،

 ،2011 العام  في  األزمة  اندالع  عقب 
أصبحت ليبيا مرتعا لكثير من الجماعات 
استغّلت  التي  المسلحة،  اإلسالمية 
الفراغ األمني والتصدع الناشئ في بنية 
في  األسلحة  من  أطنان  وانتشار  السلطة 
تمركزت  حيث  أذرعها  لتمد  ليبيا؛  ربوع 
المنطقة  في  اإلسالمية  الجماعات  بعض 
في  وأخرى  ليبيا،  من  والغربية  الشرقية 
من  وغيرها  درنة  مدينة  وفي  الجنوب، 
المدن. لكن وفي ظل الحروب المستمرة 
التي يشنها  الحرب  منذ سنوات، وخاصة 
الليبي منذ مايو 2014،  الوطني  الجيش 
والتي  المتشددة،  الجماعات  لمحاربة 
عديدة،  مناطق  تحرير  عن  أسفرت 
من  العديد  تمركز  مناطق  تغيَّرت 
الجماعات التكفيرية، واندثر بعضها في 
مختلف ربوع ليبيا، فيما أصبحت تنظيمات 
أخرى تعتمد على تكتيكات جديدة بعد 
لها.  َتعرَّضت  التي  األمنية  الضربات 
ويمكن تحديد أهم الجماعات اإلسالمية 
المسلحة المتمركزة خالل الفترة الحالية 

داخل ليبيا، كاآلتي:
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السلفية الجامعات 

تنترش الكتائب املعتمدة يف بنائها عىل الشباب السلفي يف عدة مدن ليبية 

مدينتي  مثل  الوفاق  حكومة  عليها  تسطري  التي  الغربية  املنطقة  ذلك  يف  مبا 

الزاوية وصرباتة اللتني تتواجد فيهام كتائب تقر بتبعيتها للقيادة العامة للقوات 

املسلحة العربية الليبية، ومن بني هذه الكتائب، كتيبة »سبل السالم السلفية« 

الوادي« يف صرباتة، وهي من  بـ«كتيبة  تعرف  ما  السلفية«  التوحيد  و«كتيبة 

خاصة.  تدريبات  أفرادها  بعض  تلقى  كام  الجيش،  قيادة  من  الدعم  تلقت 

وتتواجد قوة »الشباب السلفي« يف مدن املنطقة الغربية بشكل واضح، فهي 

تسيطر عىل مناطق رصمان وصرباتة والعجيالت والجميل، فضال عن وجودها 

كقوة مساندة للجيش يف مدن الجبل الغريب بالزنتان والرجبان وقاعدة الوطية 

الشباب  عىل  املبنية  الكتائب  أهم  تنشط  الجنوبية  املنطقة  ويف  الجوية. 

للجيش  العامة  للقيادة  التابعة  الكفرة،  مبدينة  السالم  سبل  كتيبة  السلفي، 

عىل  وترشف  هاشم،  عبدالرحمن  السلفي  الشيخ  الكتيبة  آمر  بقيادة  الليبي 

والسودان، ومتارس  تشاد  وكل من  ليبيا  بني  املمتدة  الحدودية  املناطق  تأمني 

نشاط مكافحة التهريب واالتجار بالبرش، وتساهم مع القوات املسلحة األخرى 

لها دور  الجوار، كام كان  القادمة من دول  التصدي للمجموعات املسلحة  يف 

كبري يف عمليات تحرير املوانئ النفطية ضمن عملية تطهريها من قبل الجيش 

الليبي من املجموعات التي كان يقودها إبراهيم الجظران.

مجلس »شورى مجاهدي درنة«

يعد من أبرز الجامعات التكفريية املتمركزة يف مدينة درنة شاميل رشق ليبيا، 

والذي أعلن تأسيسه يف 12 ديسمرب 2014، بقيادة سامل دريب، املقاتل السابق 

املقاتلة واملدعوم بشكل  الليبية  الجامعة  أفغانستان وعضو  القاعدة يف  ضمن 

الصادق  املعزول  واملفتي   ،2012 عام  منذ  العام  الوطني  املؤمتر  من  مبارش 

الغرياين الذي يعترب األب الروحي لكل التنظيامت اإلرهابية املتصلة بالقاعدة 
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التنظيامت  تلقتها  التي  املُتالحقة،  الرضبات  وبعد   ،2018 مايو  ويف  البالد.  يف 

درنة،  مجاهدي  شورى  مبجلس  ى  يُسمَّ ما  رأسها  وعىل  ليبيا،  يف  اإلرهابيَّة 

إىل  واالنضامم  نهائيًّا،  نفسه  حل  املجلس  قرر  الليبي،  الجيش  قوات  يد  عىل 

بشكل  استئصاله  من  خوفًا  درنة«؛  »قوة حامية  ى  ُمسمَّ تحت  جديٍد  تشكيٍل 

كامل. ويف 28 يونيو/حزيران 2018، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي 

تحرير مدينة درنة من الجامعات اإلرهابية، ومنذ ذلك الوقت تواصل القوات 

آخر  يف  املتطرفة  الجامعات  فلول  ملالحقة  األمنية  عملياتها  الليبية  املسلحة 

جيوبها يف درنة قصد تطهريها بشكل كامل.

جامعة »املرابطون«

عشاموى  هشام  املرصي  اإلرهايب  يد  عىل   ،2015 يوليو/متوز   21 يف  تأسس 

لتدريب  له،  مقرًا  درنة  من  واتخذ  املرصي(،  الجيش  من  املفصول  )الضابط 

بعمليات  النظيم  هذا  وقام  للجامعة.  تابعة  أخرى  خاليا  وتشكيل  العنارص، 

فرافرة2،  وال   ،1 والفرافرة  إبراهيم،  محمد  اللواء  اغتيال  محاولة  منها  كثرية، 

خطط  وكذلك  بالقاهرة،  اإليطالية  القنصلية  وتفجري   3 العريش  ومذبحة 

عىل  القبض  من  الليبي  الجيش  متكن   ،2018 أكتوبر  ويف  الواحات.  لعملية 

هشام العشاموي زعيم تنظيم »املرابطني«، خالل عملية أمنية جرى تنفيذها 

املرصي  اإلرهايب  عىل  القبض  أن  مراقبون  وأكد  ليبيا،  رشقي  درنة،  مدينة  يف 

األمنية  العملية  هشام عشاموي شكل رضبة قاضية لإلرهاب، حيث أن هذه 

متكنت من قطع رأس من رؤوس الرش.

املقاتلة الليبية  الجامعة 

تابع  بأنه  تصنيفه  ويتم  الجهادية،  السلفية  فكر  يعتنق  مسلح  تنظيم 

يف  األفغانية  الباكستانية  الحدود  قُرب  عىل  رسميًّا  تأسست  القاعدة.  لتنظيم 

عام 1990، بواسطة أعضاء الجامعة الذين انضموا إىل املقاتلني يف أفغانستان 

القتالية بعد مشاركتهم  الخربة  اكتسابهم  السوفييتي، واستغلوا  لحرب االتحاد 
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عمل  وأعادوا  اإلسالمية،  الجامعة  رسميًّا  وشكلوا  السوفييت،  ضد  املعارك  يف 

وقتها  وتبنت  املايض.  القرن  تسعينيات  يف  ليبيا  يف  للجامعة  النامئة  الخاليا 

عن  الجامعة  إعالن  ورغم  بالبالد،  اندلعت  التي  العنف  أعامل  من  العديد 

مراجعات لفكرها والتزامها بوقف العنف بعد املصالحة التي متت بينها ونظام 

الليبي عام 2007، فإن الجامعة عادت تنشط مرة أخرى بالبالد عقب اندالع 

األزمة يف 2011.وسعت لنرش أذرعها يف عدة مناطق ومدن ليبية وذلك متهيدا 

للسيطرة عىل كامل البالد. 

»فجر  ميليشيات  تحالف  تفكك  مع  الجامة  نفوذ  تراجع  ما  رسعان  لكن 

ليبيا«، كام خرست الجامعة الليبية املقاتلة أذرعها العسكرية يف بنغازي ودرنة 

وأجدابيا، إثر االنتصارات العسكرية التي حققها الجيش الليبي وتحريره لعدة 

النفطي، يف إطار حربه  البالد وجنوبها، وسيطرته عىل الهالل  مناطق يف رشق 

عىل التنظيامت االرهابية ودك معاقلها. ورغم انحسار تواجدها يف عدة مناطق 

ليبية، عالوة عىل تشديد الخناق عليها من عدة أطراف داخلية وخارجية، فإن 

الجامعة الليبية املقاتلة مازالت تحتفظ بوجودها يف الساحة الليبية.

مجلس »شورى ثوار بنغازي«

يف  ظهر  الليبية  بنغازي  مدينة  يف  إسالمية  ميليشيات  ملجموعة  ائتالف  هو 

تنظيم  أبرزها  صغرية  تنظيامت  عدة  املجلس،  هذا  ;وضم   ،2014 يونيو   20

إرهابية،  كجامعة  واألمريكية  الدولية  اللوائح  عىل  املدرج  الرشيعة«  »أنصار 

باإلضافة إىل »درع ليبيا 1« وكتيبتي »راف الله السحايت« و«شهداء 17 فرباير«. 

العسكريني  من  املئات  اغتيال  عن  املبارشة  باملسؤولية  املجلس  هذا  وأتهم 

األزمة  اندالع  عقب  املدينة  روعت  إرهابية  عمليات  سلسلة  األمن يف  ورجال 

عام 2011 وشهدت مدينة بنغازي قتاال عنيفا بني التنظيامت االرهابية وعىل 

أخرى.  جهة  من  الليبي  والجيش  جهة،  من  بنغازي«  شورى  »مجلس  راسها 

ليعلن  بنغازي،  العنارص ودك معاقلها يف  القضاء عىل هذه  األخري من  ومتكن 
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أيضا  الذي يضم  املجلس  قادة  العديد من  بالكامل. ولقي  املدينة  تحرير  عن 

الجيش  مع  املواجهات  واألجانب، مرصعهم خالل  العرب  املقاتلني  من  خليطا 

الليبي فيام إىل متكنت العديد من عنارصه من الهرب من املدينة.

ورغم املؤرشات الكبرية عىل اندحارها، فإن عنارص »شورى بنغازي«، متكنت 

من التسلل إىل عدة مناطق يف البالد بعد هروبها من بنغازي. ويف فرباير 2018، 

إن  »انتصار محمد«،  الكربى  بغرفة عمليات رست  االعالم  قالت مدير مكتب 

ملا  ينتمون  بنغازي  من  فارين   8 القبض عىل  من  الخاصة، متكنت  الردع  قوة 

الخاصة، يف  الردع  إعالن قوة  بنغازي. وسبق ذلك  ثوار  يعرف مبجلس شورى 

يناير 2018، القبض عىل اثنني من منتسبي شورى بنغازي، وذلك أثناء الهجوم 

عىل مطار وسجن معيتيقة والذي كشفت تقارير إعالمية، أن الهدف منه هو 

اقتحام سجن معيتيقة التابع لقوة الردع الخاصة واخراج عنارص مجلس شورى 

ثوار بنغازي اإلرهايب وعنارص تابعة لتنظيم داعش اإلرهايب.

رسايا الدفاع عن بنغازي

العام  من  يونيو  مطلع  يف  بنغازي«،  عن  الدفاع  »رسايا  تأسيس  عن  أعلن 

أعلنت  والتي  التكفريية،  التنظيامت  من  عدد  تحالف  باقورة  وتعد   ،2016

يتعلق  ما  يف  مرجعتيه  الليبية  اإلفتاء  دار  من  تتخذ  أنها  التأسييس  بيانها  يف 

باألموال والدماء، وهي دار اإلفتاء التي يرأسها الصادق الغرياين املوضوع عىل 

التنظيم عمليات تصفية واغتياالت، وقام  قوائم اإلرهاب العربية. وتبنى هذا 

الطابع  يؤكد  ما  وهو  ومدنيني،  استهدفت عسكريني  مفخخة  سيارات  بتفجري 

الدموي له. كام تلقى دعام يقدر مباليني الدوالرات من املؤمتر الوطني املنتهية 

اإلنقاذ«،  بـ«حكومة  والتي تسمى  املنبثقة عنه،  الرشعية  والسلطة غري  واليته 

يف محاولة لردع تقدم قوات الجيش الليبي، إال أن مساعيها باءت بالفشل.

وبعد طردها من بنغازي، اتخذت رسايا الدفاع من مواقع عسكرية مبنطقة 

يف  هجامت  عدة  تشاد،  من  مبرتزقة  مستعينة  وشنت  لها،  مقرات  الجفرة 
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براك  قاعدة  عىل  الهجوم  وأبرزها  البالد،  رشق  ومدن  النفطي  الهالل  منطقة 

الجوية جنوب البالد يف مايو 2017، والذي أدى إىل مقتل 141 عسكريا تابعني 

من  الليبي  الجيش  قوات  متكنت   ،2017 يونيو  مطلع  ويف  املسلحة.  للقوات 

إحكام سيطرتها عىل منطقة الجفرة بالكامل، مبا فيها قاعدة الجفرة العسكرية 

إطار  يف  بنغازي«  عن  الدفاع  »رسايا  سيطرة  تحت  كانت  والتي  املحصنة 

تحت  العام  نفس  من  مارس   23 يف  الليبي  الجيش  أطلقها  عسكرية  عملية 

إرهابية يف  منظمة  التنظيم  ُصنف   ،2017 يونيو  ويف  املتحركة«.  »الرمال  اسم 

السعودية واإلمارات ومرص والبحرين. ودفعت هذه الهزائم املتالحقة، »رسايا 

الدفاع عن بنغازي«، يف يونيو 2017، إىل إعالن استعدادها لحل نفسها وإحالة 

أمرها إىل الجهات املعنية للدولة للنظر يف مستقبلها.

ورغم أن قرار حل »رسايا الدفاع عن بنغازي«، يبدو منطقيا يف ظل الهزائم 

أكدوا  املراقبني  فإن  التمركز،  مناطق  وخسارة  التنظيم  بها  مني  التي  املتتالية 

أنها مجرد مناورة يسعى من خاللها التنظيم إلبعاد شبهة اإلرهاب عنه وتفادي 

الذي شنته رسايا  الهجوم  أثبته  أمنيا حتى يعود من جديد. وهو ما  مالحقته 

يف  الواقعة  العسكرية  متنهنت  قاعدة  عىل   ،2018 مايو   31 الخميس  الدفاع، 

التشادية،  للمعارضة  تابعة  مبجموعات  مستعينة  البالد،  جنوب  سبها  مدينة 

حول  األنباء  وتتواتر  الليبي.  للجيش  التابعة   116 الكتيبة  عنارص  له  وتصدت 

حلفائهم  حيث  مرصاتة،  مدينة  نحو  التوجه  بني  »الرسايا«،  عنارص  وجهة 

السابقني، وبني التوجه إىل مدينة صرباتة غرب العاصمة طرابلس، فيام تتحدث 

تقارير عن متركزهم يف الجنوب الليبي الستغالله كفضاء لتهريب السالح وربط 

التحالفات مع الجامعات الجهادية يف املنطقة واملعارضة التشادية املسلحة.

تنظيم »أنصار الرشيعة«

من  وتتكون   ،2012 عام  من  أبريل  شهر  يف  تأسست  إسالمية  ميليشيا  هي 

بلدان مجاورة،  بينهم أجانب من  الليبيني، حيث إن  من  أعضاء ليسوا جميعاً 
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وتونس  ليبيا  يف  بفرعيها  املليشيا  أن  محللون  ويعترب  تونس.  من  خاصة 

املايل  والدعم  العمليايت  والتنسيق  اإلرهابية  »األفكار  حيث  من  واحد  تنظيم 

واللوجيستي. اتهمت املليشيا بتورطها يف عدد من الهجامت وعمليات االغتيال 

يف ليبيا، ومن بينها الهجوم عىل البعثة الدبلوماسية األمريكية يف بنغازي، 11 

سبتمرب/أيلول 2012، مام أسفر عن مقتل السفري و3 أعضاء آخرين يف البعثة 

خنقا. وتم تصنيف املليشيا من قبل الواليات املتحدة يف 10 يناير/كانون الثاين 

األمن  أدرجها مجلس  إرهابية. كام  وبنغازي كمنظمة  بفرعيها يف درنة   2014

التابع لألمم املتحدة عىل الئحة اإلرهاب يف 20 نوفمرب/ترشين الثاين 2014 يف 

27 مايو/أيار 2017، أعلنت »أنصار الرشيعة« يف بيان حل نفسها بعد الخسائر 

الكبرية يف صفوفها، التي تكبدتها خالل املواجهات مع الجيش الوطني الليبي. 

ويرى خرباء أن قرار الحل مجرد مناورة لتفادي املالحقة األمنية، ويرجح هؤالء 

أن يكون مقاتلو التنظيم قد انصهروا ضمن مجموعات إرهابية أخرى للتوغل 

يف املناطق الليبية.

تنظيم »داعش«

بايع  عندما   ،2014 يف  مرة  ألول  ليبيا  يف  نفسه  عن  »داعش«  تنظيم  أعلن 

تنظيم »مجلس شباب اإلسالم« تنظيم »داعش«. وعىل الرغم من ظهور زعيم 

خاللها  أعلن  فيديوهات  عرب  ذاتها  الفرتة  يف  البغدادي،  بكر  أبو  »داعش«، 

إنشاءه ثالث واليات يف ليبيا تابعة للتنظيم؛ هي برقة وطرابلس وفزان، إال أن 

التنظيم  استثمر  البالد، حيث  انحرص يف رست وسط  الحقيقي  التنظيم  وجود 

له يف منتصف عام  أعلنها عاصمة  التي  باملدينة  لتمكني وجوده  الرصاع  حالة 

عىل  هجوما  الوفاق،  لحكومة  التابعة  املرصوص  البنيان  قوات  وشنت   2016

أعلنت  الضارية،  املواجهات  من  أشهر  مثانية  وبعد  رست  مدينة  يف  التنظيم 

نهائيا  رست  تحرير   ،2016 األول  ديسمرب/كانون  يف  الوطني«  »الوفاق  قوات 

الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئايس  املجلس  رئيس  ورصح  داعش.  مسلحي  من 
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الليبية فايز الرساج، بأن عملية تحرير مدينة رست قد متت بنجاح، حيث هنأ 

عنارص  بتضحيات  مشيًدا  االنتصار،  بهذا  الليبي  الشعب  له  مسجلة  كلمة  يف 

»البنيان املرصوص« ضد التنظيم.

من  كبري  عدد  وسجن  مقتل  بعد  لداعش  التنظيمي  الكيان  اندثار  ورغم 

قيادته، تنترش حاليًّا عنارص التنظيم يف عدة مناطق ويعملون بأسلوب الخاليا 

منها  الليبية،  املناطق  مختلف  يف  العمليات  من  عدداً  التنظيم  ونّفذ  النامئة. 

هجومه عىل مقّر مفوضية االنتخابات يف طرابلس يف مايو/ أيار املايض، وإعالنه 

البالد،  أجدابيا رشق  جنوب  الستني  بوابة  عىل  الهجامت  من  عدداً  تبنيه  عن 

والهجوم عىل بوابة كعام رشق طرابلس. وباإلضافة إىل وجوده كخاليا نامئة، فإن 

الجبال  ًيف سالسل  يزال موجوداً يف صحراء جنوب رست، وتحديدا  التنظيم ال 

الرابطة بني بني وليد )100 كلم جنوب مرصاته( وصوالً إىل ترهونة )120 كلم 

يف  »داعش«  مترتس  إمكانية  إىل  مصادر  أشارت  وقد  طرابلس(،  رشق  جنوب 

أودية صحراوية جنوب رشق بني وليد. ويعترب الجنوب الليبي ساحة جديدة، 

مع  للتواصل  حدودية  مناطق  من  االقرتاب  يحاول  الذي  »داعش«  لتنظيم 

إعادة  وتشكل  حرام«.  »بوكو  كتنظيم  فكره  من  تقرتب  إرهابية  مجموعات 

إنتاج التنظيم اإلرهايب يف الصحراء الليبية خطرا كبريا ليس عىل ليبيا وحدها، 

ودولياً. خاصة يف ظل وجود حدود طويلة تتشارك  إقليامً  بل سيكون تهديداً 

فيها ليبيا مع 6 دول أفريقية أغلبها تعاين من مشاكل أمنية.

»القاعدة« تنظيم 

الذي  األمر  وهو  القاعدة،  تنظيم  وجود  مناطق  أبرز  الليبي  الجنوب  يعترب 

يف  غارات  أمريكية  طائرات  شّنت  إذ  املتالحقة،  األمريكية  الغارات  عليه  دلت 

أوباري جنوب البالد يف 28 من مارس/ آذار املايض، وأكدت القيادة العسكرية 

األمريكية ألفريقيا »أفريكوم« أن اثنني من قادة القاعدة، من بينهم موىس أبو 

داوود، قتال إثر الغارة. كذلك شن الطريان األمرييك غارة أخرى يف نهاية يوليو/ 
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متوز املايض عىل أوباري، وقالت »أفريكوم« إنها استهدفت قادة من التنظيم 

أيضاً من دون أن تسميهم. فضال عن ذلك، فقد نقلت تقارير صحفية أنباء يف 

أوباري عن زيارات متكررة للمدينة من قبل القيادي البارز يف القاعدة إياد أغ 

غايل، كام أن فيديوهات تم ترسيبها وتناقلها عىل مواقع التواصل االجتامعي، 

يف منتصف عام 2016، أظهرت وجود بلمختار األعور، قائد القاعدة يف املغرب 

إحدى  يف  القاعدة،  إىل  انتامؤهم  يعتقد  ممن  املسلحني  بعض  رفقة  العريب، 

عند  أوباري  مدينة  وتقع  البالد.  أجدابيا رشق  الصحراوية، يف جنوب  املناطق 

يف  ليبيا  دخلت  التي  املتطرفة  والتنظيامت  اإلجرامية  الشبكات  طرق  تقاطع 

اندالع األزمة، وعىل مسافة متساوية تقريبا من حدود  السنوات األخرية بعد 

ليبيا مع النيجر وتشاد والجزائر، وهي مدينة مفتوحة تجمع خليطا بني العرب 

وهذا  الدولة.  سلطة  عن  خارجة  بها صحاري  تحيط  والطوارق،  التبو  وقبائل 

املوقع الجغرايف والخليط غري املتجانس يف الرتكيبة الدميغرافية للمدينة، ساهم 

بشكل كبري يف أن تصبح معقال من معاقل تنظيم القاعدة.

قوة الردع الخاصة

تعترب قوة الردع الخاصة من أبرز التشكيالت املسلحة التي تكونت منذ عام 

لها. وتألفت  2012 يف طرابلس، واتخذت من قاعدة معيتيقة العسكرية مقراً 

كان  الذي  العسكري  بقايا عنارص مجلس طرابلس  الوقت من  قواتها يف ذلك 

كان  الذي  املقاتلة  اإلسالمية  الجامعة  تنظيم  قائد  بلحاج  الحكيم  عبد  يقوده 

يدير خالل عام 2011 قاعدة معيتيقة. ومنذ منتصف عام 2015، تصاعد عمل 

القوة التي يتزعمها عبد الرؤوف كارة املعروف بلقب »الشيخ املالزم«، بشكل 

أبرز بعد تفكك ميليشيات »فجر ليبيا« وتحول السيطرة عىل طرابلس إىل يد 

ميليشيات متعددة، وذلك حتى دخول حكومة الوفاق يف مارس من عام 2016 

باالتفاق  وترحيبها  للحكومة  والءها  القوة  أعلنت  الليبية، حيث  العاصمة  إىل 

السيايس.
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النوايص كتيبة 

لواء النوايص هو أحد أكرب امليليشيات املدججة بالسالح وبني أكرب املجموعات 

للحركات  املوالون  اإلسالميون  يقودها  التي  طرابلس،  يف  املسلحة  العسكرية 

الجهادية. ويقود النوايص مصطفى إبراهيم قدور. وتسري عىل النهج نفسه مع 

قوة الردع الخاصة حيث تعمل حيث تلعب دورا مهام يف تأمني وحامية مقاِر 

الوفاق. حكومة 

لواء الصمود

تشكل بعد انتهاء حرب مطار طرابلس يف العام 2014، ضمن تحالف ميليشيا 

»فجر ليبيا«. ويقود لواء الصمود، القيادي اإلخواين »صالح بادي«. بعد قتال 

عنيف يف شهر مارس/ آذار من عام 2017 ضد قوات حكومة الوفاق، اضطرت 

الصمود.  »لواء  فيها  مبا  طرابلس،  ملغادرة  اإلنقاذ  لحكومة  املوالية  الكتائب 

الصمود  لواء  أواخر أغسطس 2018، عاد  اندالع االشتباكات يف طرابلس  ومع 

للظهور مجددا مرّبرا هجومه عىل العاصمة بأنه ضّد من أسامهم دواعش املال 

العام. ويف أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الخزانة األمريكية، يف 19 نوفمرب 2018، 

فرض عقوبات عىل زعيم ميليشيا »لواء الصمود«، صالح بادي، الذي تسبب يف 

اشتباكات عنيفة بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتورط يف املشاركة بأعامل 

أو سياسات تهدد السالم أو األمن أو االستقرار يف ليبيا.

الفاروق كتيبة 

تقارير  ليبيا، وبحسب  التي كنت ضمن تحالف فجر  الكتائب  وهي إحدى 

وقد  عنفا.  وأكرثها  مرصاتة  مدينة  كتائب  أرشس  من  تعترب  فهي  إعالمية، 

 ،2012 العام  يف  الكتيبة  تأسست  اإلرهايب.  »داعش«  تنظيم  وبايعت  انشقت 

عىل يد التهامي بوزيان. وكان مجلس النواب قد أدرج اسم بوزيان عىل الئحة 

والتي  بقطر  املرتبطة  القاعدة  لتنظيم  املنتمية  اإلرهابية  والجامعات  األفراد 

مظلة  كانت  التي  الفاروق  لكتيبة  مؤسساً  كونه   2017 يونيو   11 يف  أصدرها 
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انبثقت منها عدة قادة تقلدوا مهام يف تنظيم القاعدة وداعش وبعضهم لقي 

سالح  وغارات  املرصوص  البنيان  قوات  مع  املوجهات  خالل  مرصعه يف رست 

اإلرهايب  الهجوم  املشاركة يف  القيادات  أبرز  بوزيان من  ويعد  األمرييك.  الجو 

عىل املوانئ النفطية واملدعومة من تركيا، وهو أحد قيادات ما يعرف بأنصار 

الرشيعة، وآمر التجنيد لها واملمول الرئييس فيها. وكان بوزيان عضوا مؤسسا 

املقاتلة  الليبية  الجامعة  يف  وعضوا  لها،  آمرا  ثم  اإلرهابية  الفاروق  كتيبة  يف 

والجناح العسكري لها.
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قيادات الجماعات 
اإلسالمية واإلرهابية

يوغرافيا موجزة:
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مراد السبع 

يف 13 أكتوبر 2015، ألقى مجلس 

عىل  القبض  درنة  مجاهدي  شورى 

مراد مجدي السبع، أحد قادة تنظيم 

من  السبع  درنة.  مبدينة  داعش 

البالد ويبلغ  سكان حي املغار وسط 

كتاجر  عرف  عاًما،   30 العمر  من 

أحد  إىل  يتحول  أن  قبل  للمخدرات 

أنصار  بتنظيم  قمو  بن  سفيان  أتباع 

باستقطاب  السبع  قام  الرشيعة. 

الكثري من الشباب لتنظيم أنصار الرشيعة وتسفريهم للقتال يف سورية عرب مطار 

بنينة، ومن املعروف أن هؤالء الشباب انقسموا يف سورية إىل فريقني باالنضامم 

القاعدة وتنظيم داعش، وعند عودة بعض هؤالء  القريب من  النرصة  إىل جبهة 

تأسيس  يف  صحبتهم  وشارك  الرشيعة  أنصار  عن  السبع  انشق  درنة  إىل  الشباب 

مجلس شباب اإلسالم الذي تحول فيام بعد إىل تنظيم داعش. السبع متهم بعدة 

جرائم منها إطالق النار عىل املتظاهرين يف مدينة درنة خالل املظاهرات املطالبة 

بالجيش والرشطة يف ديسمرب 2013؛ مام أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، ويف 

سبتمرب 2014 أطلق السبع النار عىل املواطن »عيىس الكرميي« وأرداه قتيالً أمام 

النهار، وسبق أن قتل شقيقني للكرميي  مرصف الجمهورية مبدينة درنة يف وضح 

عمليات  بعدة  اتهامه  إىل  باإلضافة  ذلك،  عيان  شهود  أكد  كام  الطريقة  بنفس 

باملجتمع  والناشطني  والرشطة  الجيش  وضباط  القضاء  رجال  استهدفت  اغتيال 

مراكز  عىل  بالهجوم  االنتخابات  تعطيل  يف  مبشاركته  السبع  يتهم  كام  املدين. 

الدستور  مرشوع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  انتخابات  خالل  وتفجريها  االقرتاع 

وانتخابات مجلس النواب يف يونيو من العام املايض.
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صالح بادي

والقائد  مرصاته  ميليشيات  زعيم 

حول  القامئة  للمعركة  الحايل 

قبيلة  مواجهات  يف  طرابلس  مطار 

الزنتان،ولد بادي يف 23 مايو 1957 يف 

الجيش  يف  سابق  عسكري  هو  و  ليبيا 

الليبي ،تخرج من الكلية العسكرية يف 

درس  و   1980 سنة  الطريان  اختصاص 

حتى  الجوية  الدراسات  أكادميية  يف 

قدم استقالته العام 1987 ،و قد متت 

أن  لبث  ما  ،ثم   2007 العام  النظام«  »قلب  بتهمة  ألقذايف  عهد  يف  محاكمته 

العسكرية  العمليات  بقيادة  تكليفه  تم  و  ألقذايف  املسلح ضد  التمرد  يف  انخرط 

ثم  باملدينة  العسكري  املجلس  عضوية  و   2011 مارس  يف  مرصاته  عن  للدفاع 

ارتباطات  له  بأن  بادي  يتهم  الليبي.و  الوطني  باملؤمتر  عضوا  بعد  فيام  انتخب 

،رئيس  ،نعامن بن عثامن  السابق  الجهادي  السياق قال  إقليمية،و يف هذا  بدول 

منظمة كوليم لألبحاث:« طرابلس و 

ليبيا عىل دراية بأن صالح بادي أداة 

اسالموي/جهوي مدعوم  تحالف  بيد 

إقليمية  دولة  و  شقيقة  دولة  من 

يف  ملرشوعهم  الشعب  رفض  بعد 

االنتخابات« عىل حّد تعبريه.

محمد الزهاوي 

الرشيعة  أنصار  جامعة  أمري  هو   

السلفية  التوجهات  ذات  الليبية، 
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الجهادية واملرتبطة بتنظيم القاعدة، وكانت أنصار الرشيعة يف بنغازي قد أعلنت 

عن نفسها للمرة األوىل يف شهر فرباير/شباط 2012، كام نظمت مؤمترها التأسييس 

كتيبة  وتأسست  ألف.  من  يقرب  ما  وحرضه  السنة  نفس  من  يونيو/حزيران  يف 

يف  شاركت  التي  السحايت«  الله  راف  »رسايا  عن  االنفصال  بعد  الرشيعة  أنصار 

تأسيسها.هذا واتهمت الجامعة بالهجوم عىل القنصلية األمريكية ببنغازي يف شهر 

سبتمرب املايض التي أدى إىل مقتل السفري األمرييك كريس ستيفنز وثالثة أمريكيني 

باسمها هاين  املتحدث  لسان  وقالت عىل  ذلك  نفت  قد  الجامعة  أن  إال  آخرين، 

املنصوري.

أبو عبيدة الزاوي 

هدية- شعبان  الحقيقي  اسمه   –

عمليات  بـ«غرفة  يسمى  ما  رئيس 

خالل  قاد  أن  له  وسبق  ليبيا«  ثوار 

معمر  العقيد  نظام  مع  املواجهات 

بـ«املجلس  يعرف  ما  القذايف 

هدية  ويقول  بالزاوية«  العسكري 

عن نفسه إنه يحمل شهادة يف اللغة 

العربية، ويعمل يف »األعامل الحرة« 

أكرث  والتوقيف  للسجن  تعرض  وقد 

عام  من  اعتبارا  مرات  عرش  من 

1989. خرج عام 1993 إىل اليمن للدراسة الرشعية، وظل فيها قرابة عرش سنوات 

وعملت مدرسا يف نفس املعهد الذي درس فيه وقام بكتابة بعض الكتب وتحقيق 

قوات  ألقت  الذي  الليبي«  أنس  »أبو  الرقيعي،  نزيه  نائب  هو  وهدية  أخرى. 

يف  تورطه  بدعوى  طرابلس  العاصمة  قلب  يف  منزله  أمام  عليه  القبض  أمريكية 

عمليات إرهابية ضد املصالح األمريكية وارتباطه بتنظيم القاعدة. وكانت السلطات 
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املرصية قد ألقت القبض عىل هدية يف يناير املايض بتهم تتعلق باإلرهاب قبل ان 

تخيل سبيله بتدخل دبلومايس ليبي.

نارص الطرشاين

يف  الرشعية  اللجنة  رئيس  هو 

مؤسسة  وهي  الرشيعة  أنصار 

دينية داخل التنظيم تهتم بضبط 

قياس  خالل  من  رشعيا  الكتيبة 

والعسكرية  السياسية  القرارات 

الرشعية  األحكام  عىل  للكتيبة 

بفهم »سلفي جهادي«.

فوزي العياط

العياط  بشري  محمد  فوزي 

إسالم  أبو  املكني  الحسناوي 

1976م،  طرابلس  مواليد  من 

مبدينة  يف سجن  حالياً  املحتجز 

 2016 ديسمرب   9 منذ  مرصاتة 

واملعروف سابقاً يف رست باسم ” حامل البيعة ” نسبة لجلبه بيعة تنظيم داعش 

بنفسه من العراق وسوريا اىل املدينة.

محمد عادل عيل الرشيف

املكنى   1996 مواليد  من 

بنغازي  سكان  من  بصفارة، 

تجارة  ميتهن  الصابري،  حي 

املخدرات، تورط مع الجامعات 

نفذ  الرشيعة،  أنصار  اإلرهابية 
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عدة اغتياالت وتصفية عدة عنارص من الجيش. 

سفيان بن قمو

بن  إبراهيم  سفيان  هو 

فارس«،  بـ«أيب  ويلقب  قمو 

من  العمر،  من  األربعينات  يف 

و هو   ،1959 يونيو   26 مواليد 

الرشيعة«(  )»أنصار  كتيبة  آمر 

تورطهم  يف  املشتبه  وأحد 

الفعيل واملرجع  األمري  بنغازي، هو  األمريكية يف  البعثة  بهجوم سبتمرب عىل مقر 

الرشيعة-مجلس  )داعش-انصار  من  بدرنة  اإلرهابية  التنظيامت  لكل  الرئييس 

قبل  ليبيا  إىل  أرسته  هاجرت  فلسطيني؛  أصل  من  قمو(  )بن  أن  يعتقد  شورى(. 

عدة عقود، وانخرط عدد من أقاربه يف العمل مع نظام حكم القذايف خاصة يف 

سنوات  ثالث  املايض، قىض حوايل  القرن  تسعينات  يف  لليبيا  الدويل  الحصار  فرتة 

يف »معتقل« جوانتامنو بدايًة من 2004، قبل أن تسلمه السلطات األمريكية إىل 

ليبيا سنة 2007؛ حيث سجن إىل أن تحصل عىل حكم الرباءة أمام املحاكم الليبية 

ولكن مل يفرج عنه إال بـ«عفو« منحه القذايف ملئات »الجهاديني« يف 2010 -الذين 

شاركوا فيام بعد يف اإلطاحة بحكمه.

سفيان عطية عبد الرحمن املنفي

مواليد  من  الجنسية  ليبي 

هاربا  عليه  القبض  تم   ،1995

العاصمة  إىل  درنة  مدينة  من 

زي  يف  متنكرا  طرابلس، 

مكافحة  رجال  قبل  من  نسايئ 

يحمل  داعيش  وهو  اإلرهاب، 
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أحد  القمو، وهو  اإلرهايب سفيان  القيادي  تأمني وحراسة  تكفريي، شارك يف  فكر 

عنارص ما عرف بالرشطة اإلسالمية.

عبد الله عيل الزوي 

من   ،1995 مواليد  من   

لتنظيم  تابع  أجدابيا،  سكان 

اإلرهايب  الرشيعة  أنصار 

لدروع،  ينتمي  كام  إجدابيا، 

وحراسه  تأمني  يف  شارك 

وتنظيم  الدروع  مقرات 

وتم  إجدابيا  مبدينة  اإلرهابية  لتنظيامت  استيقافات  بعدة  شارك  كام  داعش، 

شارك  السلفيني.  والشباب  والرشطة  الجيش  أفراد  عن  املعلومات  بجمع  تكليفه 

باشتباكات  شارك  كام  باملدينة،  العسكرية  املؤسسة  لرجال  اغتيال  عمليات  بــ3 

الجيش يف  واشتباكات ضد  اغتيال  ثالثة عمليات  إجدابيا ويف  القلوز مبدينة  حي 

وهو  أقربائه  أحد  قبل  من  ناري  بعيار  متلثم  وهو  إصابته  أجدابيا. متت  مدينه 

مبدينة  االشتباكات  إحدى  يف  لجيش  التابعة  الرسايا  ألحدي  وآمر  عسكري  رجل 

قتل جنائية لشخصني يف مشاجرة شخصية متعارف  ارتكب عدة جرائم  إجدابيا، 

عليها مبدينة إجدابيا ومل يحاكم.

مهند بهجة صالح اإلسكندراين

من مواليد 1989 وهو من 

واصيل  النوف  رأس  سكان 

إىل  ،ينتمي  بنغازي  مدينة 

تنظيم أنصار الرشيعة وشارك 

قوات  ضد  عمليات  عدة  يف 

معسكر  اقتحام  ،منها  الجيش 
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الصاعقة كام شارك يف االستقافات و رصد لجنود الجيش.

عبد الحكيم بالحاج

عبد الحكيم بالحاج املكني 

رئيس  الصادق،  الله  عيد  بأيب 

حزب الوطن )إسالمي( واألمري 

الليبية  للجامعة  السابق 

ليبيا  بالحاج  غادر  املقاتلة، 

الحكومة  وقاتل   1988 عام 

قائد  أصبح  ثم  التسعينيات،  مطلع  يف  أفغانستان  يف  السوفييت  من  املدعومة 

أحداث  عقب  أفغانستان  من  الفرار  املقاتلة.وبعد  الليبية  اإلسالمية  املجموعة 

إىل  تسليمهام  ليقع  عدة  دول  بني  بلحاج  تنقل   2001 سبتمرب  من  الحادي عرش 

للحراك يف  األوىل  الرشارة  اندالع  بداية  مع  تايالند.  انطالقا من  الليبية  السلطات 

اللحظة  منذ  ينخرط  ومل  الصمت  بالحاج  لزم   2011 فرباير   17 الليبي يف  الشارع 

األوىل يف الحراك بل انه قد دعا  أنصاره و إىل حدود أواخر شهر مارس 2011 إىل 

التزام الحياد تجاه بالثورة ،و لكن مع انطالق الرضبات األوىل لحلف الناتو عىل 

ليبيا بعد تبني قرار املجلس األمن القايض بالحظر الجوي بدواعي حامية املدنني 

تغري خطاب الجامعة املقاتلة و أمريها بالحاج و انخرطت رسميا يف النزاع املسلح 

ضد النظام و بذلك خرج عبد الحكيم بالحاج أمري الجامعة إىل الخارج ،ليعود يف 

الجزيرة و خلفه  العزيزية« تالحقه كامريا قناة  أواخر أغسطس 2011 إىل »باب 

عدد من ضباط القوات الخاصة القطرية.

هشام عشاموي

الحربية  الكلية  يف  تخرج  عاما  الـ39  صاحب  غريبة،  قصة  عشاموي  هشام   

بشهادة  وااللتزام  بالكفاءة  له  يشهد  صاعقة  ضابط  وأصبح   ،2000 عام  املرصية 

رؤسائه، وحصل عىل تدريب يف الواليات املتحدة، تحول من ضابط كفء يف سالح 
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الصاعقة إىل إرهايب خطري وواحد من 

وقد  مرص،  يف  أمنيا  املطلوبني  أكرث 

درنة  مدينة  يف  القبض  عليه  القي 

يف 8 أكتوبر 2018. رسعان ما تحول 

عشاموي إىل التشدد، وللمفارقة فإن 

املحطة األطول يف  التي كانت  سيناء 

بوصفها  واإلرهاب،  التشدد  أفكار  منها  ترشب  التي  نفسها  هي  كضابط  خدمته 

حياة  يف  التحول  نقطة   2010 عام  كان  املقدس«.  بيت  »أنصار  تنظيم  معقل 

عىل  قادر  غري  وبات  والده  وفاة  بعد  باالكتئاب  أصيب  حيث  السابق،  الضابط 

مامرسة عمله، حتى تم فصله من الجيش عام 2012 حسبام قالت زوجته لوسائل 

نوفمرب  يف  لـ«داعش«  املقدس«  بيت  »أنصار  تنظيم  مبايعة  ومع  مرصية.  إعالم 

سامه  ليبيا  يف  للقاعدة  مواليا  تنظيام  وأسس  األوىل  عن  عشاموي  انشق   ،2014

متهم يف  والعشاموي  إهدار دمه.  فيه  يبيح  بيانا  فأصدر »داعش«  »املرابطون«، 

العريش  101 يف  الكتيبة  استهداف  أهمها  أخرى يف مرص،  إرهابية  عدة عمليات 

حافالت  واستهداف   ،2015 عام  بركات  هشام  السابق  العام  النائب  واغتيال 

األقباط يف املنيا والهجوم عىل األمن الوطني يف طريق الواحات عام 2017.

مرعي زغبية

عام  بنغازي  مدينة  يف  زغبية،  مبرعي  واملعروف  خليل  الفتاح  عبد  مرعي  ولد 

إرهايب  تاريخ  صاحب  وهو   ،1960

تنظيم  تأسيس  وآخره  حافل، 

القاعدة  لتنظيم  التابع  »املرابطون« 

مع اإلرهايب املرصي عشاموي بعد أن 

كانا قد التقيا يف مدينة درنة. وانضم 

املقاتلة  الليبية  الجامعة  إىل  مرعي 
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لالنضامم   2001 عام  أفغانستان  إىل  يتوجه  أن  قبل  الحاج،  الحكيم  عبد  بقيادة 

لتنظيم القاعدة. أُدرج اسم مرعي الذي ترعرع يف حي »أخريبيش« وسط مدينة 

بنغازي، عىل قامئة الجزاءات املوحدة ملجلس األمن يف 2 أغسطس 2006 الرتباطه 

القامئة  يف  إدراجه  وجاء  طالبان.  حركة  أو  الدن  بن  أسامة  أو  القاعدة  بتنظيم 

بسبب مشاركته يف متويل األعامل أو األنشطة أو التخطيط لها أو تسهيل القيام 

بها أو اإلعداد لها أو ارتكابها باقرتان مع أعامل »جامعة أنصار اإلسالم« والجامعة 

الليبية املقاتلة وتنظيم القاعدة أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعام لها والتجنيد 

إيطالية  إرهابية  لخلية  زغبية  انضم  الحق،  وقت  ويف  الجامعات.  هذه  لفائدة 

اإلرهابية،  لألعامل  واإلعداد  التخطيط  بهدف  اإلسالم«،  »أنصار  لجامعة  تنتسب 

وقد  والعراق.  أفغانستان  يف  التدريب  مبعسكرات  لاللتحاق  املتطوعني  وتجنيد 

ارتبطت هذه الخلية التابعة لجامعة »أنصار اإلسالم« بجامعات مامثلة يف أوروبا، 

وشامل أفريقيا، وآسيا، والرشق األوسط.

الحسناوي أحمد 

الحسناوي،  الجليل  عبد  أحمد   

ليبيا،  جنوب  يف  مليشيا  قائد  هو 

للمنظامت  اللوجستي  الدعم  يقدم 

الليبي،  الساحل  منطقة  اإلرهابية يف 

املغرب اإلسالمي  للقاعدة يف  وكذلك 

يقترص  مل  مايل.  يف  الدين  وألنصار 

نشاطه اإلرهايب يف ليبيا فقط، بل امتد إىل الدول املجاورة، من خالل إرشافه عىل 

الجنوب  يف  نشاطه  ويرتكز  فيها،  املوجودة  اإلرهابية  للكيانات  اللوجستي  الدعم 

الليبي، وهو املسؤول عن تنفيذ الهجوم عىل قاعدة براك الشاطئ، منتصف العام 

املايض، التي راح ضحيتها أكرث من 158 شخصا وعرشات الجرحى. يعد الحسناوي 

اإلسالمي  املغرب  تنظيم  يف  الجزائري  القيادي  من  السابقني  املقربني  أبرز  أحد 
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»مختار بلمختار«، وأن انضاممه لهذه املعركة جاء بقرار من قيادات التنظيم. 

عبد املنعم الحسناوي

 عبد املنعم سامل خليفة الحسناوي 

السجني  وهو  طلحة،  أبو  »واملكني 

السابق يف السجن الشهري »أبوسليم« 

يف ليبيا منذ يوليو سنة 1996 وحتى 

 2011 أغسطس  يف  أبوابه  فتح 

إيقاف  وجرى  فرباير.  أحداث  عقب 

القاعدة،  تنظيم  ذراع  املقاتلة  الليبية  للجامعة  انتامئه  خلفية  عىل  الحسناوي 

أخرى  مجموعة  رفقة  عليه  القبض  من  األمنية  األجهزة  متكنت   1996 عام  ويف 

حاولت اغتيال الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف، يف مدينة براك الشاطئ، عرب 

القاعدة يف  أمري  أبو طلحة بعالقة متينة مع  يرتبط  الجامعة.  ارهابية يف  قيادات 

بالد املغرب العريب وزعيم جامعتي امللثمون واملوقعون بالدم اإلرهايب الجزائري 

األمريكية  املتحدة  الواليات  أعلنت  والذي   ” األعور   ” بـ  املكنى  بلمختار  مختار 

مساء  أجدابيا  مدينة  جنويب  موقع  عىل  طائراتها  شنتها  جوية  غارة  يف  استهدافه 

13 يونيو 2015 وأدت إىل مقتل 7 قيادات من أنصار الرشيعة يعتقد أن األعور 

من بينهم.

أبو نعيم الربقاعي

محرتف  قناص  الربقاعي  يعد 

ومدرب معتمد لدى تنظيم القاعدة 

حيث  بأفغانستان،  األنصار  مبعسكر 

ومن أخطر قادة القاعدة، إذ كان من 

ضمن الحراس الشخصيني ألسامة بن 

الدن. وبعد مقتل بن الدن، استضافه 
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اإلرهابيني،  من  عدد  برفقة  بقطر،  الحاكمة  األرسة  من  ثاين،  آل  الله  عبد  بقطر 

 2013 ويف  قطري.  سفر  بجواز   2011 بعد  الليبية  األرايض  إىل  يدخل  أن  قبل 

التونسية متكنت من اعتقاله عىل منت سفينة ايطالية وبتدخل  متكنت السلطات 

من حكومة النهضة االخوانية وقطر أطلق رساحه وقد رصد األمن التونيس رصد 

رحلتني شهريتني له إىل أوروبا فالربقاعي همزة الوصل بني الحمدين واملليشيات 

املسلحة عرب الحدود.

إسامعيل إبراهيم “كاموكا”

التنظيم  قيادات  أخطر  أحد  يعد   

وهو  دويل،  إرهايب  مصنف  اإلرهايب، 

الغوط يف مرصاتة، خرج  من منطقة 

من ليبيا إىل باكستان برفقة اإلرهايب 

الليبي املكنى بـ “أبو البصري”، تلقى 

إىل  انضم  أفغانستان،  يف  تدريبات 

قيادتها  بلحاج عىل  الحكيم  لعبد  األول  املنافس  وأصبح  املقاتلة  الليبية  الجامعة 

بعد مقتل زعيمها مفتاح الداودي، تم رصده يف سوريا وباكستان وتركيا واليمن. 

لإلرهابيني،  دعمه  بتهمة  بلندن  هيرثو  مطار  يف  عليه  القبض  تم   2002 عام  يف 

يف  “كاموكا”  وسجن  إليران،  طريقه  يف  وكان  وأموال  وثائق  بحوزته  وضبطت 

خالل  الربيطاين  القايض  وصفه  أن  بعد  أشهر،  وتسعة  سنوات   3 ملدة  بريطانيا 

خطر  وأنه  بريطانيا،  يف  القاعدة  لتنظيم  تابعة  مجموعة  “زعيم  بأنه  املحاكمة، 

عىل األمن الربيطاين القومي.

عمر رفاعي رسور 

املتطرفة  التنظيامت  الرشعية، ألغلب  املرجعية  أو  الرشعي  املفتي  رفاعي  يعد 

 15 بالسجن  رفاعي  ضد  غيايب  حكم  صدر  القاعدة.  لتنظيم  واملوالية  ليبيا  يف 

عاًما يف قضية »خلية مدينة نرص«، والتي دبرت لقتل مجندين من أبناء الرشطة 
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رفاعي  عىل  الحكم  بعد  والجيش، 

القبض  قبل  هرب  15عاًما،  بالسجن 

خاللها  وانضم  سيناء،  إيل  عليه 

املقدس«.  بيت  »أنصار  تنظيم  إىل 

تشكيل  يف  رفاعي  عمر  ساهم 

وهو  درنة،  مجاهدي  شورى  مجلس 

مجموعة  يضم  مختلط  تشكيل 

هشام  رشيك  اإلسالم.  وجيش  سليم  أبو  كتيبة  أهمها  اإلرهابية،  التشكيالت  من 

عشاموى يف تأسيس تنظيم »املرابطون« املتواجد يف ليبيا واملوايل لتنظيم القاعدة. 

أصدر فتاوى عديدة تصف رؤساء الدول بأنهم طواغيت، أطلق عىل نفسه لقب 

وتربيتهم  األجانب،  املجاهدين  استقبال  مسؤولية  توىل  املرصي«.  الله  عبد  »أبو 

وتأهيلهم وفق أفكار التنظيم، إضافة إىل أنه الصديق الشخص واملقرب من هشام 

عشاموي، مؤسس جامعة املرابطني داخل مرص، واملوايل تنظيم القاعدة، وهو من 

أبرز املطلوبني أمنيا يف مطارات العامل.

وسام بن حميد

ليبيا األول، ويتهم باملسؤولية عن مقتل 41 وجرح   يعدُّ بن حميد قائد درع 

150 آخرين فيام ُعرف بـ”مجزرة بودزيرة” يوم 5 حزيران/يونيو من العام 2013، 

بن  ويتهم  والرشطة.  الجيش  وإعادة  املليشيات  بحل  متظاهرون  طالب  عندما 

حميد كذلك باملسؤولية املبارشة عن 

عمليات اغتيال كثرية جرت يف مدينة 

بنغازي واستهدفت ضباطا يف الجيش 

 .2012-2014 السنوات  طيلة  الليبي 

بعالقات  حميد  بن  وسام  ويرتبط 

متطرفة  ميليشيات  قادة  مع  وثيقة 
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يف الغرب الليبي، خاصة ميليشيات مقربة من اإلخوان املسلمني ومرصاته، إضافة 

إىل املفتي املعزول الصادق الغرياين، ويعدُّ “رأس املخلب” يف الوقوف ضد مرشوع 

املصورة  الفيديوهات  املقاطع  العديد من  »بن حميد« يف  الليبي. وظهر  الجيش 

»داعش«  املتطرف  للتنظيم  املنسوبة  السوداء  الرايات  خلفه  فيها  ظهرت  التي 

املصنف إرهابيا يف املجتمع الدويل، ويتوعد الجيش والقوة املساندة لها.

اسامعيل الصاليب

عام  املولود  الصاليب  إسامعيل   

بالجامعات  عالقته  بدأت   ،1977

مبكرة،  سن  يف  واملتطرفة  اإلرهابية 

القتال  عمليات  يف  شارك  حيث 

أفغانستان  مثل  الدول  من  بالعديد 

عالقة  وجمعته  وسوريا،  وباكستان 

وطيدة بتنظيم القاعدة اإلرهايب من 

خالل صداقته لعبد الباسط عزوز، مستشار زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري، 

الباكستانية، ويف عام 2001  القبائل  الظواهري مبهمة عمل يف مناطق  وقد كلفه 

ليبيا،  يف  القاعدة  لتنظيم  خاليا  لتأسيس  ليبيا  إىل  العودة  الظواهري  منه  طلب 

وبعد أن طارده األمن الليبي فر هارباً إىل بريطانيا، وتم اعتقاله هناك يف أعقاب 

هو  الصاليب  إسامعيل   .2005 يوليو  يف  اللندنية  املواصالت  شبكة  عىل  الهجامت 

شقيق القيادي اإلخواين، عضو اتحاد علامء املسلمني، عيل الصاليب، املقيم يف قطر 

منذ سنوات و الذي صنفته الدول العربية األربعة عىل قامئة اإلرهاب حيث يعد 

امليليشيات  إلمداد  املنسق  كان  إذ  والدوحة،  الجامعات  تلك  بني  الوصل  حلقة 

بالنفط والسالح.

محمود الربعيص

القاعدة.  لتنظيم  املوايل  الرشيعة«،  »أنصار  بجامعة  الربعيص  محمود  التحق   
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قيادات  أهم  »الربعيص«  أصبح  ثم 

»مجلس شورى ثّوار بنغازي«، الذي 

العام 2014، بعد  ظهر يف يونيو من 

»عمليّة  انطالق  من  قليلة  أسابيع 

الكرامة« التي أطلقها الجيش الليبي 

الجامعات  من  املدينة  لـ«تطهري 

املجلس  يضم  حيث  اإلرهابية«، 

وميليشيا  السحايت  الله  راف  وميلشيا  الرشيعة،  أنصار  ميليشيا  من  لكل  تحالفا 

شهداء 17 فرباير وميلشيا درع ليبيا األوىل. ويعد »الربعيص« أمري تنظيم »داعش« 

النائب  التحقيقات مبكتب  الصور، رئيس قسم  الصديق  بنغازي، حيث كشف  يف 

العام الليبي يف سبتمرب 2017، أن »الربعيص«، هو أمري تنظيم »داعش« يف بنغازي.

صالح البكري

التاريخية  القيادات  من  يعد   

املقربة  املقاتلة،  الليبية  للجامعة 

كان  و  سابقا.  القاعدة  تنظيم  من 

من معتقيل سجن أبو سليم يف عهد 

القذايف.  الراحل،معمر  العقيد  نظام 

بعد أحداث 17 فرباير 2011، أصبح 

رئيس املجلس العسكري بحي أبو سليم، و يعترب من القيادات املهمة يف ميليشيا 

ليبيا. فجر 

عبد الوهاب قايد

 هو أمري تنظيم املقاتلة الفعيل ومحركه يف ليبيا، شقيق أبو يحي الليبي الرجل 

عضو  قايد  الوهاب  وعبد  والظواهري،  الدن  بن  بعد  القاعدة  تنظيم  يف  الثالث 

القومي،  األمن  لجنة  رئيس  منصب  شغل  واليته،  املنتهية  العام  الوطني  باملؤمتر 

������ �� ���� ����.indd   44 4/7/19   2:32 AM



جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا45

الشهداء،  لدماء  الوفاء  كتلة  ورئيس 

الوطني،  الحرس  ملليشيات  مؤسس 

قطر  بدولتي  قوية  بعالقات  يرتبط 

لإلرهايب  رئييس  داعم  والسودان، 

بلمختار وجامعته،  مختار  الجزائري، 

الواليات  من  مبسؤولني  أجتمع 

املتحدة األمريكية “إدارة الدميوقراطيني” وبريطانيا أكرث من مرة.

خالد الرشيف

تعينه  تم  حازم،  أبو  وكنيته   

لوزارة  كوكيل  فرباير  احداث  بعد 

وهو  زيدان،  الدفاع يف حكومة عيل 

من  االسلحة  استرياد  عن  املسؤول 

أنصار  تنظيم  مول  بصفته،  اوكرانيا 

باألسلحة  بنغازي  مدينة  الرشيعة يف 

وأمر  املرتبات،  لهم  ودفع  التلفزيونية،  اللقاءات  أحد  يف  بذلك  وأقر  واملدرعات 

بدفع فواتري عالج املصابني منهم يف الخارج وزودهم بجوازات سفر مزورة، يرتبط 

بعالقات ممتازة بدولة بريطانيا.

سامي الساعدي

املقاتلة،  اإلسالمية  الجامعة  من   ،“ الساعدي  خليفة  مصطفي  سامي   ” هو    

واالسم الحريك / أبو املنذر الساعدي 

اروي  ابو  يونس/  فتحي/   / /حمزة 

العاصمة  مواليد  من  انس،  ابو   /

بريطانيا.  يف  يقيم  وكان  طرابلس، 

بأقوال  املنذر(  )أبو  كنية  وردت 

������ �� ���� ����.indd   45 4/7/19   2:32 AM



46 جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا

اإلرهايب )عادل ابراهيم الجعفري( تعرف عليه ببيشاور حيث أفاد أنه من قياديني 

الجهاد باملنطقة الغربية، كام ورد يف أقوال املدعو حسام مفتاح موىس البسيكري، 

السودان  إىل  بريطانيا  من  حرض  الساعدي  أن  أمرتس،  يونس  بأقوال  أيضا  وورد 

أنه  امرتس  يونس  بأقوال  ورد  بري، كام  الجامعة يف حي  ببيت  يقيم  كان  عندما 

الساعدي  بربيطانيا – وأن سامي  ويتواجد  املقاتلة  اإلسالمية  الجامعة  أفراد  أحد 

أبو  ويكنى  املقاتلة  اإلسالمية  بالجامعة  يسمى  مبا  الشورى  مجلس  عنارص  أحد 

واملنذر الساعدي. 

املهدي الحارايت

القاعدة  تنظيم  أركان  أحد  هو   

مع  واضحة  خيوط  وله  ليبيا،  يف 

واألمريكية،  الربيطانية  املخابرات 

أسس لواء األمة املدعوم من بريطانيا 

للقتال يف سوريا وقاده بنفسه، أختري 

من  يتخذ  طرابلس،  لبلدية  عميداً 

بالتنظيامت  عالقة  اية  تربطه  ال  أنه  مؤخرا  رّصح  وقد  فرتة،  منذ  له  مقراً  مالطا 

االسالمية املتشددة وان كان ال ينفي تورطها او انها تقف وراء العملية االنتحارية 

الجنسية  يحمل  الحارايت  أن  ذكره  يجدر  وما  مانشسرت.  يف  مؤخرا  حدثت  التي 

األيرلندية، وكان يعد الرجل الثاين بعد عبد الحكيم بلحاج يف املجلس العسكري 

يف طرابلس حتى تاريخ استقالته، متزوج من أيرلندية، كان مقياًم يف دبلن وعمل 

ورلد  صاندي  عن  صادر  مقال  وبحسب  عاًما.   20 ملدة  العربية  للغة  كمدرس 

املخابرات  من  أمواال  بتلقيه  مهدي  اعرتف   ،2011 الثاين  ترشين   6 يف  أرتيكل 

املركزية األمريكية من أجل تنظيم مقاتلني معارضني للقذايف عام 2011 وبأنّه متت 

القيمة من منزله يف دبلن يف  رسقة مبلغ 200 ألف يورو وعدد من املجوهرات 

6 ترشين األول.
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عبد الباسط عزوز

تنظيم  أعضاء  أرشس  من  هو   

وخداعا،  دهاء  وأكرثهم  القاعدة، 

ألمين  األول  املستشار  وهو 

للتنظيم  امليداين  والقائد  الظواهري، 

يف ليبيا، وهو موجود يف مدينة درنة 

مجموعات  إدخال  عن  ومسئول 

مقاتلة من أفغانستان إىل ليبيا. يبلغ 

املتحدة  اململكة  أوالد. عمل يف كل من   4 العمر وهو متزوج وله  52 من  عزوز 

متعددة  مهارات  وتجنيد  تدريب  عىل  قادر  رئييس  كناشط  وأفغانستان  وليبيا 

فرع  لتشكيل   2011 عام  الظواهري  يرسله  أن  قبل  وذلك  “القاعدة”.  لصالح 

صحيفة  أوردت  ما  بحسب  القنابل،  صنع  يف  متخصصاً  يعترب  ليبيا.  يف  التنظيم 

التلغراف الربيطانية يف تقرير سابق عنه أواخر الصيف املايض.
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داعش...غموض النشأة 
وشكوك االنهيار
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،،

اختفاء  عن  الحديث  يمكن  ال 
بعينه.  مكان  من  داعش  تنظيم 
سنوات  خالل  الجهادي  التنظيم 
في  الناس  وشغل  الدنيا  مأل  قليلة 
تمركزه  خالل  من  سواء  مكان  أكثر 
في عدد من الدول بداية من سوريا 
واليمن  ليبيا  إلى  وصوال  والعراق 
محاولته  إلى  باإلضافة  وأفغانستان، 
كانتا  اللتين  وتونس  مصر  في 
مواجهته.  في  وتأهبا  حظا  أفضل 
الصورة  كان   ،2017 العام  لكن 
بعد  المتطّرف  للتنظيم  المغايرة 
المناطق  في  التدريجي  هروبه 
أشبه  حالة  عرف  حيث  المذكورة، 
باالنهيار فتحت التساؤل حول حقيقة 
الداهم  والخطر  المزعومة  القوة 
و«الدولة« الجديدة إلى غير ذلك من 
لحظة  في  خرجت  التي  التسميات 
بداية  في  معه  العالمي  »التطبيع« 
تشّكله الرسمي العام 2014 وإعالن 
المناطق  بعض  خالل  من  خالفته 

السورية والعراقية.
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الخالفة  والشام،  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أعلن   ،2014 يونيو  يف 

البيعة لزعيمه،  اإلسالمية وطالب الجامعات الجهادية يف العامل بواجب تقديم 

تنظيم سلفي  كان  2014، ذلك  أبريل  قبل ذلك و يف شهر  البغدادي.  بكر  أبو 

جهادي متشدد يسمى ” مجلس شورى شباب اإلسالم” و يتمركز مبدينة درنة 

يف أقىص الرشق الليبي، عن تشكيل ما يسمى بــ” لجنة رشعية لفض النزاعات 

الرشيعة  “تطبيق  مهمتها  و  تعبريه،  حد  عىل  الله”  برشع  الناس  بني  والصلح 

“عىل حد زعم القامئني عليها، وذلك خالل استعراض عسكري كبري نسبيا، كشف 

عن امتالك القوى الجهادية يف البالد عن أسلحة ثقيلة و متطورة يف 22 حزيران/

يونيو أظهر فيه دعمه لـ »الدولة اإلسالمية« وزعيمه أبو بكر البغدادي. ومن 

جملة ما قال فيه: “لزاماً علينا نحن يف مجلس شورى شباب اإلسالم، نرصة هذه 

أو  الكفار،  والبعيد سواًء من  القريب  عاداها  التي  املظلومة،  اإلسالمية  الدولة 

الله  بإذن  باقية –  اإلسالم  البيان: “فدولة  وتابع  النفوس”.  أو مرىض  املنافقني، 

– ألنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغريه انقطع وانفصل«. وقد جاء ذلك 

البيان قبل االدعاء الرسمي الذي صدر يف 3 أكتوبر/ترشين األول 2014، والذي 

اعترب األرايض التي يسيطر عليها »مجلس شورى شباب اإلسالم« يف مدينة درنة 

التي أطلق عليها فيام بعد اسم “والية درنة”  الخالفة، تلك األرايض  من  جزءاً 

التي هي جزءاً من الدولة اإلسالمية.

التوسع

بعد التمركز يف درنة، بدأت خاليا التنظيم يف بقية مناطق ليبيا بالتحرك نحو 

الجيش  بني  القائم  الرصاع  من  ومستفيدة  جديدة  مدن  عىل  سيطرتها  بسط 

كانت  فبينام  ملا حدث يف سورية  مشابه  سيناريو  ليبيا يف  فجر  وقوات  الليبي 

بالحركات  إذ  السوري  النظامي  الجيش  تقاتل  الحر  السوري  الجيش  قوات 

الجهادية وعىل رأسها داعش تنجح يف بسط سيطرتها عىل قطاعات واسعة من 

الرشق السوري وإعالن محافظة الرقة عاصمة للخالفة. ففي 11 فرباير 2015، 
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أفاد شهود عيان من مدينة رست بأن »داعش ليبيا« سيطر، أمس األول، عىل 

البغدادي،  أبوبكر  »داعش«  زعيم  مببايعة  أهاليها  مطالبا  املدينة،  إذاعة  مقر 

وكان  النقاب.  بارتداء  االجتامعي  الضامن  مقر  يف  العامالت  النساء  طالب  كام 

التنظيم قد سيطر عىل مقر مصلحة الجوازات يف رست وطرد املوظفني. وقال 

أهايل املدينة الواقعة وسط البالد، إن التنظيم أذاع يوم أمس عرب إذاعة رست 

املحلية خطباً ألبو بكر البغدادي لساعات، وأكدوا أن عنارص “داعش” يفرضون 

عىل األهايل نظامً وقوانني، منها عدم مغادرة النساء لبيوتهن بعد صالة املغرب 

ووجوب ارتداء اإلناث للحجاب، حتى يف سنوات التعليم االبتدايئ، إضافة لفصل 

البنني عن البنات يف املدارس. غري أن التنظيم تقهقر بعد ذلك نحو قواعده بعد 

معارك دامية مع قوات فجر ليبيا.

االنتصارات  أكرب  أحد  والعراق  النفط يف سورية  منابع  االستحواذ عىل  شكل 

من  التنظيم  لنشاطات  ضخم  متويل  مصدر  تشكل  فهي  داعش،  حققها  التي 

خالل البيع يف السوق السوداء. يف ليبيا يسعى التنظيم إىل السيطرة عىل حقول 

النفط يف منطقة الهالل النفطي، الواقعة يف شامل رشق البالد. يف هذا السياق، 

اندلعت يف 13 فرباير 2015، اشتباكات عنيفة بني قوات حرس املنشآت النفطية 

وقوات “داعش”، جنوب غرب ميناء السدرة، التي حاولت السيطرة عىل حقل 

الباهي النفطي. واقرتب مسلحو داعش من ميناء السدرة النفطي، حيث وصلوا 

إىل منطقة النوفلية التي تبعد 60 كيلومرتا عن امليناء. وكان مثانية حراس ليبيني 

قتلوا، إضافة إىل ثالثة فلبينيني وغانيني اثنني يف الهجوم الذي شنه مسلحون عىل 

حقل املربوك النفطي وسط ليبيا، فيام قالت مجموعة تابعة الدولة اإلسالمية” 

يف ليبيا، إنها أرست أثناء هجومها عىل حقل املربوك النفطي جنوب البالد، عددا 

من موظفي رشكة “توتال” الفرنسية العاملة هناك، بينهم ” فرنسيان”.

يف 14 فرباير 2015 ،نرش “داعش” ،ما أسامه بـ”برشى للمجاهدين” وقال إنه 

طرابلس  الليبية  العاصمة  الواقعة رشقي  مدينة مرصاتة  للسيطرة عىل  يستعد 
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،و جاء يف تدوينة تناقلتها مواقع و صفحات منسوبة للتنظيم “جنود الدولة يف 

رست والية طرابلس يستعدون عىل قدم و ساق لسيطرة عىل مرصاتة وستكون 

.ويف  االخبارية  افريقيا  بوابة  وفق  بداخلها”  األيام  نوعية هذه  عمليات  هناك 

استتابة  عن  “داعش”  تنظيم  أعلن  للمدينة  رشقاً  املحاذية  النوفلية  منطقة 

التنظيم  لزعيم  البيعة  يعلنوا  إذا مل  القصاص  عليهم  ليقام  أيام   3 أهاليها ملدة 

مدينة  من  أهايل  أفاد  السياق  ذات  ،ويف  املنطقة  ساحة  يف  البغدادي  أبوبكر 

قبل  من  اليوم  بث  مامثال  إعالنا  طرابلس(أن  العاصمة  غرب  كم   70( صرباتة 

تنظيم أنصار الرشيعة املسيطر عىل املدينة منذ سنوات، يستمر ملدة ثالثة أيام، 

وذلك قبل أن يقام القصاص بالقتل عىل كل من ميتنع عن مبايعة زعيم تنظيم 

رصمان  مدينة  يف  مناشري  “داعش”  تنظيم  وزع  ذلك  إىل  البغدادي.  “داعش” 

الليبية غرب، توجه فيه بالتحذير للنساء من استعامل املاكياج وارتداء اللباس 

اىل  دعا  كام  العمل  ومواقع  الرتبوية  املؤسسات  يف  بالذكور  واالختالط  الضيق 

رضورة التقيد باللباس الرشعي ودعا إىل الفصل بني الجنسني يف املدارس. وهدد 

العامة  الساحات  يف  األمور  أولياء  ضد  عقابية  قرارات  سيتخذ  بأنه  التنظيم 

باستعامل السالح يف حالة مخالفة املرأة أو البنت لقرارات التنظيم الذي بات 

يسيطر عىل املدينة.

مثل الرقة يف سورية واملوصل يف العراق، كانت رست محور الرصاع األسايس 

للتنظيم يف مواجهة خصومه. الحقيقة أن كثريين مل يقدروا خطورة متركز تنظيم 

وأمنية  سياسية  أوضاعا  تعيش  التي  خاصة  املناطق،  من  منطقة  يف  جهادي 

مضطربة مثل ليبيا، لكن الحقيقة األخرى واألكرث إيالما أن قوى إقليمية ودولية 

العربية.  املنطقة  كامل  يف  اإلرهابية  التنظيامت  مع  مفضوح  بشكل  تواطأت 

إقليميا كانت قطر وتركيا الدولتان الرئيسيتان الداعمتان لداعش عىل األقل يف 

بداية تشكله وصورتاه أنه جزء من »الحراك الثوري« املشتعل يف املنطقة. قطر 

كانت الخزينة التي تدفع دون توقف وتركيا كانت املركز الذي مرت من خالله 
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حياة  تغرّيت  رست  يف  ليبيا.  نحو  جوا  أو  السورية  األرض  إىل  التنظيم  عنارص 

التنظيم  كان  البدائية.  الحياة  إىل  الناس  التنظيم  أعاد  سنتني.  من  ألكرث  الناس 

والتقتيل  والظلم  االضطهاد  يعانون  الناس  وكان  باألموال  يتمتعون  بعنارصه 

لليبيا  حصل  عام  راض  وكأنه  يشاهد  العامل  كان  لسنتني  حياتهم.  منط  وتغيري 

وأهلها. مل يكن يحس املرض إال سكان رست الذين مل تسعفهم الظروف للدفاع 

عن مدينتهم، باإلضافة إىل ظلم ذوي القرىب الذي أكرث إيالما.

النهاية غري كاملة

مع بداية العام 2017، تم طرد تنظيم داعش من ليبيا. العملية مل تكن سهلة 

وراح ضحيتها العرشات من أبناء الشعب الليبي الذي شاءت األقدار وظروف 

البالد أن يكونوا وقودا ملعركة أغلبهم مل يكن طرفا فيها. صحيح أن من طردوا 

ما  مسؤولية  كثريين  يحملهم  الذين  طرابلس  سياسيي  عىل  محسوبون  داعش 

حصل، لكن الهبة التي متت كانت عاطفية إميانا من املقاتلني أن معركة مصري 

طويت  هل  كثريون  يطرحه  الذي  السؤال  لكن  تنجح،  أن  يجب  التي  البالد 

صفحة داعش يف ليبيا أم مازال التنظيم يبحث عن متنفس له وينظم صفوفه 

للعودة.

بعد تطهري رست، تساءلت بعض التقارير عن أالف املقاتلني التابعني لداعش 

أولئك  مستقبل  عن  حقيقية  تساؤالت  تخفي  ال  مني  التي  الهزمية  ليبيا.  يف 

عبد  السابق  الليبي  الدبلومايس  قال  سابقة  ترصيحات صحفية  ففي  املقاتلني. 

الرحامن شلقم أن هروب التنظيم من رست ال يخفي تواجده يف أكرث من 70 

حقيقة  هناك  لكن  شلقم  املبالغة يف ترصيحات  كانت  ومهام  ليبيا.  يف  منطقة 

واضحة أن تنظيام بتلك القوة واإلمكانيات التي ظهر بها خالل سنوات سيطرته 

يهدد  الذي  والخطر  قصرية،  زمنية  فرتة  ويف  الطريقة  بتلك  ينتهي  أن  ميكن  ال 

البالد مازال قامئا، خاصة أنها مل تعرف استقرارا سياسيا وأمنيا ميكنها من ضبط 

حدودها وجغرافيا، وما األحداث التي مرت بها طرابلس منذ بداية سبتمرب إال 
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دليال عىل أن مجهودات كبرية يجب أن تبذل من كل األطراف الليبية من أجل 

حامية البالد من داعش وغريه.

التحذيرات من عودة »داعش« ايل رست مل تنقطع منذ تحريرها نهاية العام 

2016.ففي يناير 2017، أكدت  قوات الوفاق وجود عنارص لتنظيم الدولة يف 

الليبي  الجنوب  اىل  من رست  دواعش  لتحول  رصدها  كاشفة  الليبي،  الجنوب 

حيث حاولوا السيطرة عىل املطار املدين والقاعدة العسكرية مبنطقة براك. ويف 

فرباير 2017، أشارت أنباء اىل لجوء هذه العنارص، إىل الجبال واألودية الضيقة 

ومدينة  طرابلس  العاصمة  عىل  للهجوم  أخرى،  مرة  صفوفهم  ترتيب  إلعادة 

)أفريكوم(  أفريقيا  يف  األمريكية  القوات  قائد  قال   ،2017 مارس  ويف  رست. 

خسارته  رغم  صفوفه،  تجميع  يعيد  داعش  تنظيم  إن  والدهاورس  توماس 

مدينة رست الليبية. وأضاف يف جلسة أمام لجنة الخدمات املسلحة يف مجلس 

يحاول  أنه  نعلم  لكننا  رست،  عىل  يسيطر  يعد  مل  »داعش  األمرييك،  الشيوخ 

إعادة تجميع صفوفه، لكن أعدادهم صغرية، مجموعات صغرية«، وفق ما نرش 

الحساب الخاص بقوات »أفريكوم« عىل موقع تويرت.

الدولة  تنظيم  عنارص  أن  ليبي  يف  الوفاق  حكومة  أكدت   ،2017 أبريل  ويف 

الساحلية،  رست  مدينة  ومن  الليبي  الرشق  يف  بنغازي  مدينة  من  الفارين 

العميد  وقال  الليبي.  الجنوب  يف  جديد  من  أنفسهم  تجميع  عىل  يعملون 

املرصوص«،  »البنيان  عمليات  غرفة  باسم  الرسمي  املتحدث  الغرصي،  محمد 

التابعة لحكومة الوفاق، يف ترصيحات تلفزيونية يف أبريل 2017، أنه »تم رصد 

تحركات يف مناطق الجنوب لعدد من عنارص تنظيم الدولة الفارين من رست، 

جنديني  قتل   ،2017 مايو  ويف  التحركات«.  هذه  لوقف  ستتصدى  قواتهم  وأن 

وأصيب 3 آخرين من »القوة الثالثة« التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق، بعد 

تعرضهم لهجوم مسلح جنوب مدينة رست، عىل يد عنارص من تنظيم داعش. 

وأشار مدير املكتب اإلعالمي لـ »القوة الثالثة«، لوكالة األناضول إىل أن القوة 
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الهجامت بعد رصد مجموعات  أطلقت تحذيرات سابقة من وقوع مثل هذه 

منطقة مرشوع  إىل  براك  قاعدة  من  املمتدة  املنطقة  يف  داعش  لتنظيم  تابعة 

اللود الزراعي.

األرض،  عىل  حلفاء  عن  يبحث  جعلته  املتتالية  التنظيم  خسائر  أن  ويبدو 

مهدي  الوطني،  الوفاق  بحكومة  املفوض  الدفاع  وزير  أشار  أن  سبق  حيث 

ومتركزاته  صفوفه  تجميع  إعادة  عىل  يعمل  »داعش«  تنظيم  إن  الربغثي، 

وأن  بلمختار،  مختار  وقيادة  »القاعدة«  تنظيم  من  بدعم  ليبيا،  جنوب  يف 

يف  الربغثي،  وقال  اإلرهابية.  الهجامت  من  مزيد  لشن  تستعد  الكيانات  تلك 

ترصيحات إىل جريدة »دييل تلغراف« الربيطانية، الخميس 2 مارس/اذار2017، 

أن »القاعدة« يوفر مساعدات لوجيسية لـ«داعش« ويساعده يف إعادة تنظيم 

صفوفه وشن هجامت«، مضيفا »وفًقا ملعلوماتنا، يُعتقد أن مختار بلمختار ما 

زال حيًا، ويقود بقايا »داعش« الفارين من املعارك العسكرية يف مدينة رست«. 

العسكرية  املخابرات  عن  نقال  لها،  تقرير  يف  الربيطانية،  الصحيفة  أفادت  كام 

ومناطق  أودية  يف  يتمركزون  داعش  عنارص  من  »نحو700  بوجود  الليبية 

الهجرة  عربعمليات  متويل  عىل  ويحصلون  وليد،  بني  مدينة  جنوب  صحراوية 

غري الرشعية إىل أوروبا، وتهريب الذهب«، مؤكدة عىل أن »تعاون التنظيمني 

يف ليبيا يخالف العداء الواضح بينهام يف العراق وسورية، إذ شن زعيم تنظيم 

الوحشية  أساليبه  منتقًدا  داعش،  ضد  الذًعا  هجوًما  الظواهري  أمين  القاعدة 

واصًفا عنارصه بالكذابني«.

ومتثل ليبيا مرتكزا أساسيا لداعش، وبرغم خسائره املتوالية وفقدانه ملناطق 

ليبيا، خاصة  للعمل يف  التنظيم تويل اهتامما كبريا  البالد، فإن قيادة  النفوذ يف 

مع انحسار املرشوع الداعيش يف سوريا والعراق. ويكفل املناخ السيايس واألمني 

دولة  بناء  تعيق  التي  واالنقسامات  الرصاعات  بالفوضوية يف ظل  يتميز  الذي 

ذات سيادة، فرصة لداعش للعودة من جديد اىل واجهة املشهد الليبي.
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كرونولوجيا عمليات 
داعش في ليبيا

العام 2018

• •  تفجري مسجد بيعة الرضوان:
مفخختني  لسيارتني  مزدوج  تفجري  هو   

السلامين  الرضوان مبنطقة  أمام مسجد بيعة 

 23 يوم  مساء  بنغازي  مدينة  يف  الرشقي 

عرشات  إىل  التفجري  وأدى   ،2018 يناير 

القتىل والجرحى. ورغم أن الهجوم مل تحدد 

مسؤوليته بالضبط، لكن ترجيحات تشري إىل 

تنظيم داعش.

• •  مقتل ثالثة جنود يف هجوم عىل 
بوابة الستني:

أجدابيا  جنويب  الستني  بوابة  عىل  هجوم 

ثالثة  مقتل  عن  أسفر   ،2018 مارس   9 يوم 

تنظيم  وأعلن  الليبي،  الجيش  من  عنارص 

داعش مسؤوليته عنه.

،،
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• •  تفجري مسجد بيعة الرضوان:
مبنطقة  الرضوان  بيعة  مسجد  أمام  مفخختني  لسيارتني  مزدوج  تفجري  هو   

السلامين الرشقي يف مدينة بنغازي مساء يوم 23 يناير 2018، وأدى التفجري إىل 

بالضبط، لكن  الهجوم مل تحدد مسؤوليته  أن  القتىل والجرحى. ورغم  عرشات 

ترجيحات تشري إىل تنظيم داعش.

• •  مقتل ثالثة جنود يف هجوم عىل بوابة الستني:
هجوم عىل بوابة الستني جنويب أجدابيا يوم 9 مارس 2018، أسفر عن مقتل 

ثالثة عنارص من الجيش الليبي، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
• •  مقتل 8 جنود يف تفجري نقطة تفتيش بأجدايبا:

الجيش الليبي يعلن يف 30 مارس 2018 مقتل مثانية جنود وجرح ما ال يقل 

عن عرشة آخرين يف تفجري سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش للجيش عند 

البوابة الرشقية ملدينة أجدابيا، ويحمل الهجوم بصامت داعش.

• •  هجوم املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات: 
هو اعتداء نفذه رجالن مسلحان صباح يوم األربعاء 2 مايو 2018، عرب إطالق 

نفسيهام.  تفجري  قبل  لالنتخابات  العليا  الوطنية  املفوضية  موظفي  عىل  النار 

وتسبب الهجوم يف قتل وجرح العرشات وحرق جزء كبري من البناية. وقد أعلن 

تنظيم داعش بعد وقت قصري عن مسؤوليته عىل االعتداء.

• •  مقتل 3 عنارص من القوات األمنية الليبية يف مواجهات مع 
داعش:

 مواجهات رشسة فجر الثالثاء 24 يونيو 2018، وسط ليبيا، بني قوات الجيش 

الجيش  من  عنارص  و3  إرهابيا   13 مقتل  عن  تسفر  إرهابية  وعنارص  الليبي 

الليبي.
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• •  مقتل زعيم تنظيم داعش محمود الربعيص رشقي ليبيا:
يف  القيادي  مقتل  عن  أجدابيا  من  يعلن  الليبي  الجيش   2018 يونيو   24 يف 

تنظيم داعش الذي كان يرشف عىل أغلب العمليات يف مدينة بنغازي.

• •  الهجوم عىل حاجز تفتيش يف بوابة وادي كعام رشق طرابلس:
وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق تعلن يف 23 أغسطس 2018 

الخاصة  العمليات  قوة  منتسبي  من  أمن  لرجال  تفتيش  حاجز  استهداف 

باملنطقة الوسطى املكلفني بحامية طريق الساحيل يف بوابة وادي كعام الواقعة 

بني مدينتي زلينت والخمس رشق طرابلس، ما أدى إىل مقتل 7 أشخاص وإصابة 

10 آخرين.

• •  قتىل وجرحى يف هجوم إرهايب عىل املؤسسة الوطنية للنفطية
يف 10 سبتمرب مسلحون يشنون هجوما مسلحا عىل املقر الرئييس للمؤسسة 

عدم  ورغم  آخر  عدد  وجرح  شخصني  مقتل  عن  أسفر  مام  للنفط،  الوطنية 

تبني الهجوم من أي جهة لكن الرتجيحات ذهبت بأنها بصامت تنظيم داعش 

اإلرهايب.

• •  إلقاء القبض عىل إرهايب منتم لداعش قرب منطقة الفقهاء:
عملية عسكرية للكتيبة “128” مشاة التابعة للقوات املسلحة الليبية يف 16 

القرقعي،  مسعود  جمعة  اإلرهايب  عىل  القبض  إلقاء  عن  تسفر   2018 أكتوبر 

أحد قادة داعش الذي شارك يف أغلب الهجامت عىل البوابات يف النوفلية والـ 

90 والعقيلة والقنان وأوجلة وبوابة الـ 60.

• •  الهجوم عىل نقطة للرشطة يف منطقة الفقهاء جنوب ليبيا:
 ،2018 أكتوبر   29 يوم  تهاجم  داعش  لتنظيم  التابعة  السيارات  عرشات 
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نقطة للرشطة ومقار الدفاع املدين والحرس البلدي ومحطة إرسال شبكة املدار 

للهاتف املحمول يف بلدة الفقهاء جنوب ليبيا، وتقتل عددا من عنارص الرشطة 

وتخطف عددا آخر.

• •  الهجوم عىل نقطة أمنية يف تازربو تخلف عددا من الضحايا:
هوية  يف  نوفمرب   23 ليلة  تحيّلت  اإلرهايب  داعش  لتنظيم  تابعة  مجموعة 

الجيش الليبي وهاجمت بـ 15 سيارة رباعية الدفع نقطة أمنية مبنطقة تازربو 

مام أسفر عن مقتل 9 أشخاص وجرح 14 آخرين باإلضافة إىل خطف عدد آخر.
• •  داعش يقتل 6 مواطنني ليبيني

ليبيني كان  قتله لستة مواطنني  11 ديسمرب  اإلرهايب يعلن يف  تنظيم داعش 

اعتقلهم يف منتصف شهر أكتوبر قرب قرية الفقهاء جنوب البالد.

• •  العثور عىل جثة 34 إثيوبيا قتلهم داعش
عىل  العثور  تعلن  الوفاق  حكومة  يف  الداخلية  وزارة   2018 ديسمرب   25 يف 

رفات 34 مواطنا إثيوبيا كان داعش قد قتلهم العام 2015 خالل سيطرته عىل 

املدينة.

• •  مقتل 4 أشخاص يف هجوم لداعش عىل وزارة خارجية الوفاق 
بطرابلس.

للهجوم عىل مقر  التنظيم اإلرهايب  تبني  التابعة لداعش تعلن  وكالة أعامق 

وزارة الخارجية يف طرابلس مام أدى إىل استشهاد 4 موظفني وجرح عدد آخر.

������ �� ���� ����.indd   65 4/7/19   2:32 AM



66 جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا

������ �� ���� ����.indd   66 4/7/19   2:32 AM



جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا67

دور الجماعة المقاتلة
في تسليح

»جماعات إرهابية سورية«

حرب تركيا السرية في ليبيا

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

والجزائر والنيجر ومصر وخاصة في سوريا.

������ �� ���� ����.indd   67 4/7/19   2:32 AM



68 جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا

������ �� ���� ����.indd   68 4/7/19   2:32 AM



جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا69

������ �� ���� ����.indd   69 4/7/19   2:32 AM



70 جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا

السورية  ونظريتها  الليبية  اإلرهابية  الجامعات  بني  تتطور  العالقات  بدأت 

منذ خريف العام 2011 من خالل تدفق العرشات من املقاتلني الليبيني إىل 

الساحة السورية يقودهم املهدي الحارايت، أمري فيلق األمة الذي كان يقاتل 

املجلس  أمري  بلحاج،  الحكيم  لعبد  نائباً  كان  والذي  السوري،  الجيش  ضد 

العسكري لطرابلس واألمري السابق للجامعة الليبية املقاتلة.

يف  الفوىض  تغذية  يف  الجديد  الليبي  »الثوري«  للنظام  األبرز  الدور  لكن 

سوريا كانت تتمثل يف كميات السالح الكبرية التي ضخها الليبيون هناك، من 

الليبية  اإلرهابية  الجامعات  ارتباطات  خالل دور قطري كبري يف ذلك. لجهة 

مع النظام القطري وخاصة الجامعة الليبية املقاتلة. هذا الدعم الذي كانت 

تتحدث عنه وسائل اإلعالم وتقارير أمنية هنا وهناك، مل يكن رجامً بالغيب، 

بل أكدته تقارير رسمية صادرة عن منظمة األمم املتحدة.

ويكشف تقرير فريق خرباء منظمة األمم املتحدة بشأن ليبيا لسنة 2015 

أنه ومنذ العام 2012، أفاد الفريق بوقوع العديد من عمليات نقل األسلحة 

من ليبيا إىل الجمهورية العربية السورية أو بضبط أسلحة وهي يف طريقها 

الحالية، أدلة إضافية تؤكد عمليات  الفريق، خالل واليته  إىل سوريا. وجمع 

النقل.

ذلك  يف  مبا  اللوجستي،  الدعم  تقدم  ليبيا  يف  شبكة  وجود  الفريق  وأكد 

كميات كبرية من األسلحة، إىل املتمردين السوريني يف أعقاب الثورة الليبية. 

وتضم هذه الشبكة ليبيني يشغلون مناصب رسمية يف وزارة الداخلية ووزارة 

املجمعة من داخل  األسلحة  تعتمد عىل  الشبكة  كانت  البداية،  الدفاع. ويف 

الخارج،  يف  مصادر  من  األسلحة  عىل  تحصل  بدأت  ما  رسعان  ولكنها  ليبيا، 

بحيث ال مير بعض الشحنات عرب ليبيا عىل اإلطالق. ولحد اآلن، تبني ضلوع 

يف  التحقيق  ويجري  سوريا،  إىل  األقل  عىل  نقل  عمليات  ثالث  يف  الشبكة 

عمليات أخرى.
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بدأت القصة يف 8 نوفمرب/ترشين الثاين 2013 عندما أعلن خفر السواحل 

اليونانيون عن ضبط سفينة شحن تحمل عىل متنها شحنة كبرية من األسلحة 

بعض  حسب  مبحرة،  كانت  ايجة  بحر  يف  سيمي  جزيرة  قرب  والذخرية 

املعلومات اىل تركيا، فيام قالت اخرى ان وجهتها سورية او لبنان. وكشفت 

وسائل االعالم املحلية عن الحديث يدور عن سفينة »Nour M« التي كانت 

اإلسكندريون  ميناء  اىل  اوكرانيا  موانئ  أحد  من  سرياليون  علم  تحت  تبحر 

الرتيك محملة بالسالح.

بتفتيش  املتحدة  األمم  خرباء  فريق  قام   ،2014 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف 

حمولة السفينة Nour M، التي ُضبطت يف اليونان يف ترشين الثاين/نوفمرب 

2013، والتي كانت تشمل 55 حاوية وما يزيد عن 32 مليون طلقة ذخرية 

)103 1 أطنان( للبنادق الهجومية والرشاشات، وهي يف طريقها إىل طرابلس. 

وزودت السلطات اليونانية اللجنة والفريق مبعلومات ووثائق كاملة. وتشري 

رشكة  وهي   ،UKRINMASH هي  الشاحنة  الرشكة  أن  إىل  الوثائق  هذه 

 TSSوأن رشكة الليبية  الدفاع  وزارة  إليه هو  املرسل  وأن  أوكرانية،  حكومية 

SILAH VE SAVUNMA TICARET LIMITED SIRKETT SAN-

AYI، وهي رشكة تركية، قد توسطت يف الصفقة. وترجع ملكية السفينة إىل 

رشكة  وهي   ،TSS GROUP TUTUN SIGARA SANAYI VE رشكة 

حالة  بشأن  قضائية  مالحقات  أي  اآلن  حتى  اليونان  تبدأ  ومل  أخرى.  تركية 

للسلطات  الليبية  السلطات  فيها  تؤكد  التي  املذكرة  وكانت  االنتهاك هذه.  

وزارة  وكيل  الرشيف،  خالد  بتوقيع  الحمولة  لقبول  أنها مستعدة  األوكرانية 

الجامعة  األمني يف  املسؤول  نفسه  القذايف، وهو  بعد سقوط  الليبية  الدفاع 

الليبية املقاتلة وكنيته »أبو حازم«.

عىل  للحصول  بأوكرانيا  اتصلنا  وقد  املتحدة:  األمم  خرباء  تقرير  ويقول 

ما  ولتحديد  الدفع،  وتفاصيل   ،UKRINMASH رشكة  دور  عن  معلومات 
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نقلت  التي  الشحنة  بأن  أوكرانيا  وردت  نهائية.  تسوية  إىل  التوصل  تم  إذا 

إىل  نقلها  املقرر  البضائع  من  األول  الجزء  السفينة Nour M هي  عىل منت 

 TSS  SILAHو  UKRINMASH رشكتي  بني  املوقع  العقد  مبوجب  ليبيا 

VE SAVUNMA SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKET يف 

ممثلو  قام   ،2014 آب/أغسطس  ويف  متاما.  تسويته  متت  الذي   ،2013 عام 

التخزين  ومرافق  أوكرانيا  إىل  بزيارة  الليبية  الدفاع  ووزارة  الرتكية  الرشكة 

لألسلحة  بنادق هجومية وذخرية  املتبقية، وهي  باألعتدة  فيها  يُحتفظ  التي 

الصغرية واألسلحة الخفيفة. ومل يُطلب من اللجنة حتى اآلن أي استثناء بشأن 

هذه األعتدة، وسيتصل الفريق بأوكرانيا مرة أخرى ليطلب توضيح ذلك.

ووردت إىل الفريق مزاعم بأن خالد الرشيف وشعبان هدية )أمري تنظيم 

للتفاوض عىل صفقات   ،2014 آب/أغسطس  يف  أوكرانيا  إىل  سافرا  متطرف( 

الوقت نفسه مل  أنهام” يف  الزيارات، مضيفة  أوكرانيا هذه  األسلحة. وأكدت 

نقل  بشأن عمليات  بزيارة ألي جهة تصدير خاصة إلجراء مفاوضات  يقوما 

األسلحة“.

الفريق برتكيا أيضا للحصول عىل مزيد من املعلومات عن الرشكة  واتصل 

السمسار والرشكة التي تعود إليها ملكية السفن، وإثبات ما إذا كانت الرشكة 

السمسار قد طلبت رخصة تصدير من السلطات الرتكية لعملية النقل هذه 

الفريق أيضا جميع املعلومات والوثائق املتصلة باملدفوعات.  النقل. وطلب 

الرشكات  وأن  بعد  نظمت  قد  تكن  مل  السمرسة  أنشطة  بأن  تركيا  وردت 

الوسيطة ال تحتاج إىل طلب إذن إذا كانت البضائع مل متس األرايض الرتكية. 

وتعمل تركيا حاليا عىل مواءمة ترشيعاتها مع األحكام ذات الصلة املتعلقة 

األسلحة. بتجارة 

عبئاً  تشكل  املصادرة  هذه  أن  أيضا  اليونانية  السلطات  أوضحت  وأخريا، 

التي تتم وفقا  لوجستا وماليا كبريا، مام يثري مسألة إدارة عمليات املصادرة 
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املناسب من  الدعم  املتحدة وعدم وجود  األمم  التي تفرضها  الحظر  لتدابري 

ايت  األسلحة  أن  األممي  التقرير  ويؤكد  باألعتدة.  للترصف  املتحدة  األمم 

اشرتاها خالد الرشيف من أوكرانيا وشحنها عىل منت السفينة »نور« مل تكن 

نائب  وقعها  التي  النقل،  وثائق  أن  من  الرغم  فعىل  النهائية.  وجهتها  ليبيا 

املقصد  ليبيا هي  أن  الرشيف، تشري إىل  ليبيا، خالد  السابق يف  الدفاع  وزير 

النهايئ. بيد أن الفريق أثبت، استناداً إىل بيانات حركة املرور البحري وإعالن 

من أحد أفراد الطاقم، أن السفينة مل تكن متجهة إىل ليبيا، بل إىل إسكندرون، 

يف تركيا. وكانت الشحنة ستنقلها بعد ذلك جامعة مل تحدد هويتها من تركيا 

إىل سوريا.
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كرنولوجيا سفن األسلحة 
التركية إلى ليبيا

سفن الموت:
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يتوقف  لم  التي  البلد  ليبيا 
غابت  سنوات  منذ  القتال  فيها 
كل  ففي  الدولة،  سلطة  فيها 
وضحايا  جديدة  معركة  يوم 
تتصارع  الذي  البلد  في  جدد 
الجماعات  من  العديد  فيه 
المسلحة من أجل فرض النفوذ 
مختلفة  بتوجهات  والسيطرة 
كبير  عدد  متعددة.  وأهداف 
من الميليشيات المسلحة تقاتل 
في ليبيا منذ اندالع األزمة فيها 
البلد  لتتحول   ،2011 العام  في 
معركة  ساحة  إلى  بالكامل 
تؤججها  أهلية  وحروب  مفتوحة 
تتصدرها  خارجية،  تدخالت 
تركيا التي لم تتوقف تحركاتها 
الجماعات  دعم  عن  يوما 
وغرب  جنوب  في  المتطرفة 
األخيرة،  السنوات  خالل  ليبيا 
الجماعات  نفوذ  لتعزيز  وذلك 
تيار  تدعم  التي  المتشددة 

اإلسالم السياسي في ليبيا.

،،
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أشارت  عندما   ،2013 يناير  إىل  الليبي  الشأن  يف  تركيا  تدخل  تقارير  وتعود 

تركية  أسلحة  اليونانية عرثت عىل  السلطات  أن  إىل  الرتكية  صحيفة »حرييت« 

األحوال  سوء  بسبب  اليونان  يف  توقفها  بعد  ليبيا  إىل  متجهة  سفينة  منت  عىل 

إدارة  أن  أيًضا  املرصية  الصحافة  ذكرت  العام،  ذلك  من  ديسمرب  ويف  الجوية. 

الجامرك املرصية اعرتضت أربع حاويات من األسلحة قادمة من تركيا ويعتقد 

الليبية. أنها كانت موجهة للميليشيات 

اليونانيون عن  الثاين 2013: أعلن خفر السواحل  • •  يف 8 نوفمرب/ترشين 
ضبط سفينة شحن تحمل عىل متنها شحنة كبرية من األسلحة والذخرية قرب 

تركيا،  اىل  املعلومات  بعض  حسب  مبحرة،  كانت  ايجة  بحر  يف  سيمي  جزيرة 

فيام قالت اخرى ان وجهتها سورية او لبنان. وكشفت وسائل االعالم املحلية أن 

التي كانت تبحر تحت علم سرياليون من  الحديث يدور عن سفينة »نور-م« 

أحد موانئ اوكرانيا اىل ميناء اإلسكندريون الرتيك محملة بالسالح.

وأفادت وسائل إعالم يونانية ان السفينة اقتيدت إىل جزيرة »سيمي« ومن 

ثم إىل جزيرة »رودوس« حيث ستخضع ملزيد من التفتيش بعدما أظهر تفتيش 

أويل ان عىل متنها شحنة كبرية من األسلحة واملتفجرات. ولفتت إىل ان ما عرث 

عليه عىل منت السفينة هو ما ال يقل عن 20 ألف رشاش »آي كاي 47«. ونقلت 

اوكرانيا  من  انطلقت  السفينة  ان  مطلعة  مصادر  عن  اليونانية  األنباء  وكالة 

إىل  لكن معلومات تشري  تركيا،  ميناء إسكندرون يف  املعلن عنها هي  ووجهتها 

وميناء طرابلس يف  ميناء طرطوس يف سورية،  من  كل  إىل  متجهة  السفينة  ان 

يف  واستخدمت  سبق  هذه  الشحن  سفينة  ان  أولية  تحقيقات  وأظهرت  ليبيا. 

تهريب املخدرات.

• •  يف أغسطس 2014: شن سالح الجو التابع للجيش الليبي بقيادة املشري 
للميليشيات  بالسالح  محملة  سفينة  استهدفت  جوية  غارة  حفرت،  خليفة 

من  لإلرهابيني  وكر  إىل  الليبية  درنة  مدينة  حولت  التي  التكفريية  املسلحة 

������ �� ���� ����.indd   78 4/7/19   2:32 AM



جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا79

باسم  الرسمي  الناطق  حجازي  محمد  العقيد  وقال  العامل.  جنسيات  مختلف 

عملية »كرامة ليبيا«، إن هذه العملية التي ُوصفت بـ«النوعية«، اندرجت يف 

لإلرهابيني  تابعة  عسكرية  أهداف   3 استهداف  خاللها  تم  مركبة  عملية  إطار 

الذين يُسيطرون عىل مدينة درنة رشق بنغازي.

ونقلت صحيفة »العرب« اللندنية، عن حجازي قوله، »إن الهدف األول هو 

استهداف باخرة كانت تستعد للرسو يف ميناء درنة ُمحملة بشحنة من األسلحة 

ولفت  التكفرييني«.  اإلرهابيني  إىل  وموجهة  تركيا  من  آتية  الحربية،  والذخائر 

تفيد  مؤكدة  استخباراتية  معلومات  إىل  باالستناد  نُفذت  العملية  هذه  أن  إىل 

داعش،  تنظيم  من  املجرمني  اإلرهابيني  من  العرشات  متنها  عىل  الباخرة  بأن 

ميناء  إىل  وصولها  منذ  الباخرة  هذه  رصد  تم  أنه  وأضاف،  وعتاد«.  وأسلحة 

استهدافها  تم  درنة  إىل  من مرصاتة  انتقلت  وعندما  تركيا،  من  قادمة  مرصاتة 

وتدمريها. وتابع أن الجيش الليبي لديه معلومات مؤكدة حول سعي الجامعات 

التكفريية إىل »جلب املزيد من اإلرهابيني، والسالح والذخائر الحربية من تركيا 

املتطرفة  اإلسالمية  الجامعات  اعرتفت  جهتها  من  قطري«.  بتمويل  ليبيا  إىل 

زعمت  ولكنها  الباخرة،  هذه  باستهداف  درنة  مدينة  ميناء  عىل  تسيطر  التي 

إعالمية محلية.  نفته مصادر  ما  اإلسمنت، وهو  بكمية من  ُمحملة  كانت  أنها 

ونقلت املصادر عن شهود عيان قولهم إن الباخرة التي أصيبت إصابة مبارشة، 

تتالت  حيث  أسلحة،  بشحنة  محملة  كانت  درنة،  ميناء  رصيف  دخولها  فور 

االنفجارات، وسط تطاير شظايا القذائف املدفعية والصاروخية التي كانت عىل 

متنها يف اتجاهات مختلفة، بحسب الصحيفة.

اليونانية  السلطات  أن  الرتكية  اإلعالم  نوفمرب 2014: ذكرت وسائل  يف    •  •
أوكرانيا  من  متجهة  سفينة  منت  عىل  كالشينكوف،  قطعة  ألف   20 عىل  عرثت 

إىل ليبيا.  وقال الربان الرتيك إن السفينة كانت متجهة إىل ميناء هطاي جنويب 

تركيا، ولكن السلطات الليبية قالت إن بيانات حركة املرور البحرية أشارت إىل 
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أنها كانت متجهة إىل ليبيا.

يف ديسمرب 2014: ذكرت مصادر عسكرية ليبية، أنه تّم ضبط باخرة كورية، 

ميناء  إىل  طريقها  يف  كانت  حاوية   450 بـ  محملة  الليبية،  اإلقليمية  املياه  يف 

ما  وفق  املصادر  وأضافت  طرابلس.  الليبية  العاصمة  رشقي  مرصاتة  مدينة 

أنها  تفتيشها  إثر  عىل  تبني  تركيا،  من  قادمًة  الباخرة  أن  العربية،  قناة  نقلت 

تحمل كميات من السالح والذخائر، وتّم اقتيادها إىل ميناء مدينة طربق، رشق 

ليبيا. وعىل الرغم من رفض املصادر الكشف عن محتوى الباخرة، فإن ضابطًا يف 

البحرية الليبية، طلب عدم اإلفصاح عن اسمه، أفاد بأن الباخرة كانت تحمل 

من  التأكد  بعد  جاء  الباخرة  أن حجز  الضابط  وأوضح  وأسلحة.  ذخائر  شحنة 

معلومات عسكرية من مصادر يف مدينة مرصاتة عن ماهية الباخرة وحمولتها.

• •  يف سبتمرب 2015: أعلن خفر السواحل اليوناين عن ضبطه سفينة محملة 
أبحرت  قد  كانت  ما  بعد  اليونانية  هرياكليون  ميناء  يف  األسلحة  من  بكميات 

من ميناء اإلسكندرون وقبل وصولها إىل ميناء مرصاتة الليبي. وقالت البحرية 

اليونانية بحسب صحيفة الـ«جارديان« الربيطانية إن السفينة التي كانت ترفع 

العلم البوليفي تحتوي عىل 5 آالف سالح ناري ونصف مليون رصاصة.

عمق  يف  مخبأة  كانت  والذخائر  األسلحة  فإن  اليونانية  للسلطات  ووفقا 

الوثائق  أن  موضحة  والسجائر،  والبالستيك  الحصري  من  كمية  تحت  الحاوية 

البالستيك  من  مواد  تحمل  السفينة  إن  تقول  املذكورة  للسفينة  الرسمية 

قبل  من  جاء  السفينة  توقيف  أن  أيًضا  اليونانية  السلطات  وذكرت  والدخان. 

بعد  وذلك  اليونانية،  الخاصة  القوات  مع  بالتعاون  اليوناين،  الحدود  حرس 

فيها.  وأنها مشتبه  السفينة  قانونية حمولة هذه  بعدم  تفيد  وصول معلومات 

فيام أكدت مصادر أن رشكة الشحن التي تتبع لها السفينة مسجلة يف القامئة 

الحادث،  هذا  عىل  اليونان  يف  املراقبون  وعلق  األمريكية.  للسلطات  السوداء 

موضحني أن كم األسلحة رمبا يسهم يف تسليح جيش أو سد احتياجات جيش 
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بأكمله، مشريين إىل الكم الهائل من األسلحة التي تم ضبطها. ونسبت وسائل 

ضبطتها  التي  الشحنة  أن  الرتكية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  إىل  اإلعالم 

الرسمية  الوثائق  جميع  إن  قال  لكنه  أسلحة.  عىل  تحتوي  اليونانية  السلطات 

الخاصة بها موجودة، وإنها متجهة إىل قوة الرشطة السودانية، وقال إن السفينة 

تحمل أيضا مواد بناء لليبيا.

رقم  القرار  الدويل  األمن  مجلس  أصدر   :2016 يونيو/حزيران   14 يف    •  •
2292 الذي يدين تدفقات األسلحة إىل ليبيا أو منها ويأذن للدول األعضاء التي 

تترصف عىل الصعيد الوطني أو من خالل املنظامت اإلقليمية بإجراء عمليات 

ليبيا  من  أسلحة  تنقل  أنها  يف  يشتبه  الذي  السفن  وتحويل  وضبط  تفتيش 

قواعد  يغري  »قد  أنه  ديالتر  فرانسوا  الفرنيس  املندوب  فيه  رأى  قرار  منها.  أو 

السواحل  قبالة  تهريبها  يتم  التي  األسلحة  من  الكبرية  للكميات  نظرا  اللعبة« 

الليبية، مشريا إىل أن تلك األسلحة »ال تهبط من السامء، لكنها تأيت من خالل 

شحنات غري قانونية من البحر والرب«، مؤكدا يف الوقت نفسه أن »هذه األسلحة 

السالم  إذا كان مثة أمل يف إحالل  الشحنات  تؤجج الرصاع ويجب وقف هذه 

بليبيا«.

مرده  األمن  مجلس  قرار  أن  الفرنسية،  لوفيغارو  صحيفة  كشفت  فيام 

املعلومات االستخباراتية عن اختفاء ما ال يقل عن 6 سفن ضخمة يف املتوسط، 

وأوردت  تركيا.  من  إبحارها  بعد  ليبيا،  يف  داعش  إىل  األسلحة  تنقل  كانت 

املسلحة  القوة  استعامل  عىل  صادق  األمن  مجلس  أن  الفرنسية  الصحيفة 

أو محاولة  موانئها،  ليبيا إلفراغ حمولتها يف  إىل  التسلل  تحاول  أي سفينة  ضد 

اإلفالت من الحصار البحري الذي بدأت الدول الغربية يف رضبه عىل ليبيا، بعد 

التي تُبحر بهويات تجارية  تأكد املعلومات االستخباراتية عن السفن الضخمة 

وبأعالم تركية وليبريية وبنمية وبوليفية وتنزانية.

تركية محملة  لسفينة  اليونان عن ضبطها  أعلنت   :2018 يناير   10 يف    •  •

������ �� ���� ����.indd   82 4/7/19   2:32 AM



جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا83

أن  إىل  اليونانية  البحرية  وأشارت  ليبيا.  إىل  طريقها  يف  كانت  والتي  بالسالح 

السفينة »أندروميدا«، التي كانت ترفع العلم التنزاين تم ضبطها واقتيدت إىل 

السفينة  أن  اليونانية  البحرية  وأعلنت  كريت.  جزيرة  يف  »هرياكليون«  ميناء 

غري  تفجري  وأجهزة  واألمونيوم  النيرتات  مواد  بها  حاوية   29 متنها  عىل  كانت 

كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البرتول، باإلضافة إىل قنبلة موقوتة.

تحمل  السفينة  بأّن  لالعرتاف  طرابلس،  يف  سفارتها  عرب  تركيا  وسارعت 

الحيوي«،  الوقود   / األمونيوم  و«نرتات  التفجري«،  »حبال  مثل:  متفجرة،  مواد 

و«أسالك« و«كبسوالت كهربائية وغري كهربائية«، و«محلول نرتات األمونيوم«، 

الحادثة،  حول  لها  األول  الرّد  يف  مؤكدة،  أثيوبيا،  إىل  طريقها  يف  كانت  وأنّها 

املطلوبة  وبالتصاريح  األصول،  ووفق  نظامي،  بشكل  مجهزة  كان  »الشحنة  أّن 

سيتم  أنّه  وأعلنت  إثيوبيا«.  إىل  املواد  هذه  لتصدير  الرتكية،  القوانني  مبوجب 

اليونانية،  »كاثيمرييني«  صحيفة  لكن  مفّصل.  بشكل  املوضوع  يف  التحقيق 

ميناء  من  املتفجرات،  أرسلت  تركية  رشكة  أن  عىل  ثابتة  أدلة  وجود  كشفت 

مريسني الرتيك إىل ليبيا، مع التمويه بتصديرها إىل جيبويت. وأكدت الصحيفة أنه 

ليبيا،  الحقيقية كانت  السفينة  تُظهر أن وجهة  العثور عىل وثائق وخرائط  تم 

وليس جيبويت، كام حاولت تركيا اإليهام بذلك بعد تفجر قضية سفينة املوت.

وقال  تحقيق،  بإجراء  للتلويح  املتحدة  األمم  الرتكية  السفينة  ضبط  ودفع 

ال  والسلم  األمن  إىل  بحاجة  »ليبيا  ليبيا:  إىل  األممي  املبعوث  سالمة،  غسان 

التدوينات  موقع  عىل  له  تدوينة  عرب  سالمة  وأضاف  واملتفجرات«،  للصواعق 

املصغرة »تويرت«، إن ليبيا يكفيها ما فيها، مؤكدا أن القرار الدويل مبنع تصدير 

السالح واضح ورصيح ولجنة الخرباء ستقوم بعملها مبهنية وتجرد لجالء حقيقة 

السفينة »أندروميدا« وغريها.

تركية محملة  الليبية سفينة  السلطات  يف 18 ديسمرب 2018: ضبطت    •  •
باألسلحة يف ميناء الخمس البحري رشق العاصمة طرابلس بينام بيانات الحمولة 
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كانت تشري إىل مواد بناء. وتَبَنّي من خالل تفتيش حمولة السفينة الرتكية، التي 

أفرغتها يف امليناء، وجود حاوياتني بحجم 40 قدماً معبأة بأطنان من األسلحة 

أكرث  الشحنة تضمنت  أن  تقارير إعالمية  تركيا. وأفادت  القادمة من  والذخائر 

من مليوين طلقة مسدس تريك من عيار 9 ملم، ونحو 3 آالف مسدس من عيار 

9 ملم و120 مسدس برييتا و400 بندقية صيد، فيام بلغ إجاميل عدد طلقات 

املسدسات 2.3 مليون طلقة، ليكون بذلك إجاميل الطلقات عىل منت الحاويتني 

4.8 مليون طلقة.

حفرت،  خليفة  املشري  بقيادة  الليبي،  الوطني  للجيش  العامة  القيادة  ودعت 

األمم املتحدة إىل »فتح تحقيق فوري« حول الشحنة املصادرة. وأكدت يف بيان 

الشعب  من   80% قرابة  لقتل  يكفي  الشحنتني  هاتني  يف  الذخائر  »عدد  أن 

الليبي، إضافة آلالف املسدسات والبنادق ولوازمها مبا فيها تلك القابلة للتحوير 

عمليات  يف  استعاملها  عىل  يدل  ما  وهذا  االغتياالت،  لتنفيذ  صوت  بكواتم 

إرهابية داخل األرايض الليبية«.

ويف املقابل، سارعت تركيا إليفاد وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو إىل 

الرئايس  املجلس  رئيس  مع  لقائه  خالل  أكد  حيث  طرابلس،  الليبية  العاصمة 

فائز الرساج، أن حكومة بالده ترفض هذه األفعال والتي ال متثل سياسة أو نهج 

الدولة الرتكية، واتفق الجانبان عىل فتح تحقيق مشرتك عاجل لبحث مالبسات 

الحادثة وكشف املتورطني. ويف الوقت الذي تعاين فيه ليبيا من انتشار السالح، 

تزيد السفن الرتكية املحملة مبختلف أنواع السالح، يف إغراق البالد يف مستنقع 

الفوىض والعنف. ويثري تجاهل العامل يف كل مرة لألسلحة التي ترسلها تركيا إىل 

ليبيا استفهامات كثرية، خاصة وأن البلد مفروض عليه حظر تسليح دويل منذ 

2011.ويرى مراقبون أن الصمت الدويل يكرس ملزيد من التدخالت السلبية يف 

التي تقوض محاوالت الوصول إىل تسوية سياسية شاملة وإنهاء  الليبي  الشأن 

األزمة املمتدة منذ سنوات.
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المشروع التركي لنقل 
الجهاديين إلى شمال 
إفريقيا عبر السودان
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،،

سوريا  في  الحرب  أن  يبدو 
نجح  أن  بعد  أوزارها،  تضع  بدأت 
خالفة  تحويل  في  نسبيًا،  العراق 
مقطع  تنظيم  مجرد  إلى  داعش 
الجهادية  الجموع  لكن  األوصال. 
التي تدفقت على المنطقة مازالت 
فاألعداد  غامضًا.  مصيراً  تواجه 
القتل  من  نجت  التي  الكبيرة 
معاقل  بآخر  بعضها  تحصن 
والبعض  الجهادية  الجماعات 
انشق  كبير  قسم  ومنهم  اآلخر، 
اللجوء  فضل  الدولة،  تنظيم  عن 
إلى األراضي التركية. فاليوم تأوي 
تركيا المئات من هؤالء المقاتلين، 
منهم  العشرات  يوميًا  وتستقبل 
عوائلهم.  مع  الهزائم  من  فارين 
ال  التركية  السلطات  أن  كما 
كتنظيمات  الجماعات  كل  تصنف 
داعش.  تنظيم  باستثناء  إرهابية، 
الجماعات  هذه  من  والكثير 
داخل  ومكاتب  لها  ممثلين  تملك 

األراضي التركية.
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فالدور الذي لعبته تركيا طيلة السنوات املاضية يف عالقة بامللف السوري، 

هو الدور نفسه الذي لعبته باكستان خالل الحرب األفغانية، عندما تحولت 

إىل قاعدة خلفية لنشاط األحزاب الجهادية األفغانية ضد التواجد العسكري 

من  القادمني  للمقاتلني  معرباً  كانت  كام   ،1979 العام  من  بداية  السوفيايت 

باألفغان العرب. يف بيشاور الباكستانية  الدول العربية، والذين عرفوا الحقاً 

اإلسالمية  الحركات  أعضاء  من  األالف  كان  أفغانستان  مع  الحدود  عىل 

الواليات املتحدة تقدم  العربية يقيمون ويترسبون للداخل األفغاين وكانت 

لهم كل أشكال العون والدعم بدايًة من املال وصوالً إىل الصواريخ املضادة 

للطائرات. وكان أمريهم الفلسطيني اإلخواين عبد الله عزام، مؤسس ورئيس 

لجهاد  والفتاوى  املال  يجمع  العامل  يف  يتجول  املجاهدين،  خدمات  مكتب 

»امللحدين الروس«، فيام غرقت وسائل اإلعالم األمريكية يف إسباغ شعارات 

أسامة  أن  الجهاديني. كام  الحرية« عىل هؤالء  من نوع »مقاتلون من أجل 

املدعوم  الجهادي  الزخم  الطريق ويف هذا  مر من هذا  قد  نفسه  بن الدن 

أمريكياً قد أسس تنظيم القاعدة الذي سيتحول بعد سنوات قليلة إىل أكرب 

أعداء أمريكا.

العام  أواخر  منذ  تركيا  لعبت  مأساة.  شكل  يف  نفسه  يعيد  التاريخ  لكأن 

لنشاط  خلفية  قاعدة  إىل  تحولت  نفسه.  الباكستاين  الدور  اليوم  إىل   2011

املقاتلني  من  لألالف  ومعرباً  محطة  وشكلت  السورية  الجهادية  الجامعات 

األجانب للوصول إىل الداخل السوري واالنضامم للقاعدة وداعش وارتكاب 

مخططاً  املتحدة  الواليات  كانت  أفغانستان  يف  حصل  وكام  الجرائم.  أبشع 

وداعامً. وليس أدل عىل ذلك االعرتاف الذي أدىل به رئيس الوزراء القطري 

السابق، حمد بن جاسم يف مقابلة مع قناة يب يب اس األمريكية عندما قال إن 

»الجميع ارتكب األخطاء يف سورية مبن فيهم األمريكيون)...( عملنا يف غرفتي 

عمليات، واحدة يف األردن والثانية يف تركيا«.  
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وضعت  قد  األفغانية  الحرب  كانت  املايض  القرن  تسعينات  بداية  يف 

أوزارها، وانطلقت حرب أخرى يف البالد بني األحزاب اإلسالمية التي قاتلت 

لجمع  يترسبان  واإلحباط  األمل  وبدأت خيبة  السلطة،  أجل  السوفيات من 

تحتضنهم  إسالمية«  »دولة  بقيام  النفس  مينون  كانوا  الذين  العرب  األفغان 

ومن  منها  أتوا  التي  الدول  من  هرباً  يعيشونها،  التي  الشتات  حالة  من 

يف  القيادي  يطلق  شتى.  دروب  إىل  الجمع  هذا  تفرق  األمنية.  املالحقات 

الشتات  مرحلة  اسم  املرحلة  هذه  عن  السوري  مصعب  أبو  القاعدة 

أي  بلده دون  إىل  الجمع عاد  املؤقتة. قسم كبري من هذا  اآلمنة  واملالذات 

مشاكل ودون مالحقة أمنية، وقسم آخر عاد إىل بالده ليطلق حركة جهادية 

ضد الدولة من أجل إسقاطها وبناء الدولة اإلسالمية املُحتكمة إىل الرشيعة 

فرص  من  االستفادة  خري  الثالث  القسم  الجزائر.  يف  حدث  كام  اإلسالمية 

اللجوء السيايس التي كانت بعض الدول األوروبية متنحها آنذاك، كربيطانيا 

وإسبانيا والدول اإلسكندنافية.

لكن أبا مصعب يلفت إىل أن مجموعة أخرى توجهت إىل السودان التي 

كانت حكومة البشري مؤيَّدة من حليفها الرتايب قد استولت فيها عىل الحكم 

موصلة الحركة اإلسالمية الرئيسية فيها إىل السلطة يف العام 1989. والتي كان 

الجهادية  للتنظيامت  الباب  من سياستها خالل مرحلة )1995-1991(، فتح 

لالنتقال إىل السودان، حيث انتقل عدد مهم من الجهاديني إىل هناك وكانت 

مرص،  يف  اإلسالمية  والجامعة  املرصي  الجهاد  تنظيامت  قيادة  طليعتهم  يف 

الرئيسية  الكتلة  إىل  باإلضافة  القاعدة،  تنظيم  وقياديو  الدن  بن  وأسامة 

من قيادة الجامعة املقاتلة يف ليبيا وجهاديني من جنسيات أخرى. يف هذه 

األثناء، وتحديداً يف العام 1992، اندلعت الحرب العرقية يف منطقة البلقان، 

القسم  السامء، ملواصلة »الجهاد« فتوجه  العرب هبة من  فشكلت لألفغان 

والهرسك«  »البوسنة  إىل  كابل  أبواب  عىل  تفرق  الذي  الجمع  من  األخري 

������ �� ���� ����.indd   91 4/7/19   2:32 AM



92 جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا

»نرصًة للمسلمني«. وكام حدث يف أفغانستان، أخذ الرصاع هناك طابعاً دينياً 

مقدساً. هذا القسم ضم داخله جمعاً كبرياً من الجهاديني التونسيني الذين 

املالحقات  بسبب  لهم  وجهة  البوسنة  غري  يجدوا  ومل  أفغانستان،  يف  قاتلوا 

الجبهة  إىل  املنتمني  من  أغلبهم  كان  فقد  تونس،  يف  تنتظرهم  التي  األمنية 

التونسية املحظورة. اإلسالمية 

بعد حوايل ربع قرن، مازال عمر البشري يف السلطة. أصبح اليوم منفرداً بها 

الدنيا. وقبل أن يسدل الستار نهائياً عن  دون الرتايب الذي رحل عنها وعن 

الحرب يف سوريا، أصبحت تركيا تفكر يف الرتكة األمنية التي خلفتها سنوات 

أمام  الخيارات  كانت  األفغانية  التجربة  يف  العواقب.  غري محسوبة  التدخل 

املقاتلني األجانب أكرث حرية وكان العامل مستعد ملزيد من الحروب وكانت 

كانت  الذين  الحرية«  »مقاتيل  من  رضبات  بعد  تتلّق  مل  املتحدة  الواليات 

تدعمهم. لكن عامل اليوم أصبح أكرث ضيقاً، ومع ذلك يجب أن يجد األتراك 

حالً، كام وجده الباكستانيون قبلهم، وإن مل يعصمهم من الرضبات.

يف محطته األوىل ضمن جولة إفريقية قصرية، حقق الرئيس الرتيك، رجب 

بالده  ظفرت  أن  بعد  كبرياً  اسرتاتيجياً  كسباً  السودان  يف  أردوغان  طيب 

العربية وغري  الجزيرة  البحر األحمر قبالة  بامتياز إدارة جزيرة سواكن عىل 

القطري  الرتيك  املحور  إىل جانبها يف  السودان  تركيا  بعيد عن مرص. كسبت 

حول  اتفاق  أبرزها  الطرفني  بني  اتفاقية   21 إجاميل  توقيع  وتم  اإلخواين. 

السوداين  نظريه  برفقة  أردوغان  وزار  االسرتاتيجي.  للتعاون  مجلس  إنشاء 

الرتكية »تيكا« مرشوعا  والتنسيق  التعاون  تنفذ وكالة  جزيرة سواكن حيث 

واملسجدين  الجامرك  مبنى  الرئيسان خاللها  وتفقد  العثامنية،  اآلثار  لرتميم 

والسياسية  واالسرتاتيجية  التجارية  املكاسب  هذه  الجزيرة.  يف  التاريخيني 

الرتكية يف السودان، جاءت يف وقت تبدو فيه تركيا يف أمس الحاجة إىل هذا 

التحالف.
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حل  عن  لتفتش  القدمية  الخزائن  إىل  عادت  األردوغانية  تركيا  أن  يبدو 

مرة  يكون  أن  ميكن  البشري  سودان  أن  ووجدت  األجانب،  املقاتلني  ملعضلة 

أخرى محطة أو مستقراً مؤقتاً لألالف من املقاتلني الجهاديني األجانب، الذين 

ميكن أن ييمموا وجوههم شطر الجبهة الليبية التي مازالت مستعرة، خاصة 

البشري وأردوغان، بخلفيتهام اإلخوانية، ميلكان هناك عدواً مشرتكاً هو  وأن 

الليبية  الجامعة  قيادات  فيها  تستقر  التي  نفسها  تركيا  املشري خلفية حفرت. 

املقاتلة منذ أكرث من سنة ونصف وتسقر معها أموالها الطائلة التي غنمتها 

من خزائن الدولة يف أعقاب سقوط نظام العقيد القذايف خريف العام 2011. 

املناسب  الغطاء  إيجاد  يف  الوسيلة  وأردوغان،  البشري  الرجالن،  يعدما،  ولن 

لنقل هؤالء املقاتلني، تحت طائلة االستثامر االقتصادي أو األعامل التجارية 

القاعدة  تنظيم  زعيم  الدن،  بن  فأسامة  السودان.  يف  تركيا  بها  تقوم  التي 

عندما نقل تنظيمه وأمواله الطائلة يف التسعينات نحو الخرطوم برر البشري 

السبب  ليست  ولكنها  حقيقية  كانت  التي  االقتصادية،  بالدوافع  استقباله 

املسلحة  البرشية  القوى  هذه  تستغل  أن  ميكن  كام  املجيء.  يف  الرئييس 

واملدربة واملتمرسة يف حرب العصابات، يف نزاعات شتى ميكن أن تندلع يف 

أي وقت يف املنطقة، ويف عموم إفريقيا.

ويرتافق ذلك مع توقعات بتصاعد التهديدات الجهادية مستقبالً يف منطقة 

الدفاع األمريكية قد وضعت  العريب وغرب إفريقيا، حتى أن وزارة  املغرب 

عملية محاكاة حرب أدارها يف عام 2016 طالب وأعضاء هيئة تدريس من 

الكليات العسكرية األمريكية، ضمن »الربنامج االسرتاتيجي البحري والجوي 

الخاص«، توقعت خاللها حرباً طاحنة تدور رحاها يف غرب القارة اإلفريقية 

ويف منطقة املغرب العريب بني تحالف عسكري تقوده واشنطن ضد جامعات 

جهادية يف املنطقة رداً عىل هجامت ستنفذها هذه الجامعات داخل الواليات 

املتحدة، وفقاً لتحقيق نرشته مجلة The Intercept يف أكتوبر2017.
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صحيح أن هذه املقالة ال تقوم عىل معلومات وال تدعي اليقينية، غري أنها 

تقوم عىل فرضية تدعمها العديد من شواهد الحارض ودروس املايض. لكنها 

الشامل  دول  عىل  الجحيم  لبوابات  انفتاح  مبثابة  ستكون  فإنها  إن صحت، 

إفريقيا  دول  مستقبالً  ستطال  مفاعيلها  إن  بل  املاء،  إىل  املاء  من  األفريقي 

الكبري،  الجهادي  الرتانسفري  فهذا  السمراء،  القارة  وغرب  الصحراء  جنوب 

ولرمبا األكرب يف التاريخ، يقابله تعطش أمرييك للحضور عسكرياً يف القارة.

������ �� ���� ����.indd   95 4/7/19   2:32 AM



96 جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا

������ �� ���� ����.indd   96 4/7/19   2:32 AM



جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا97

������ �� ���� ����.indd   97 4/7/19   2:32 AM



98 جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا

������ �� ���� ����.indd   98 4/7/19   2:32 AM



جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا99

������ �� ���� ����.indd   99 4/7/19   2:32 AM



100 جغرافيا الدم.. رصد النشاط االرهايب يف ليبيا

20
19

   
ية

ار
خب

اال
يا 

يق
فر

ة ا
واب

ر ب
دا

ص
  ا

   
   

   
   

   
ا  

يبي
يف ل

يب 
ها

إلر
ط ا

شا
الن

د 
رص

 ..
دم

 ال
فيا

غرا
 ج

   
   

   
   

   
   

رش
ملؤ

ا

مالحظة

هذا يوضع يف كعب الكتاب
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