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الخميس   ٢٤  أكتوبر  ٢٠١٩نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: ٤٠٨٨  صفحة

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

حين حكم الجهاديون 

ُمدَن الّشرق
 »بيزنس اإلرهاب«: 

كيف تتمّول الجماعات 
الجهادية في ليبيا؟

الجماعة الليبية 
المقاتلة: جروح اإلرهاب 
الغائرة في جسد التاريخ

»سنوات الّرماد« في بنغازي..
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مجلة »المرصد« 

فتح لهم الباب واسًعا يف العام 2011،  كانت تنظيماتهم تتناسل من بعضها البعض. دعٌم 
يفتتحون  وثّوار  كمحّررين  ُتقّدم  جهاديّة  بوجوه  الّنظير  منقطع  إعالمي  واحتفاء  كبير،   دويل 
متطرفون  إنهم  الجميع:  ظهر  يف  يهمس  الجميع  وكان  ليبيا.  إىل  القادمة  األنوار  عصور 

وإرهابيون،  لكن ال بأس تحتاجهم الجبهة اليوم. 
ُقتل عبد الفّتاح يونس آمر الصاعقة،  الّرجل العسكري الّصارم والنافر من تلك الّشخوص 
الحادثة  كانت  والعسكريّة.  األمنّية  الّدولة  أجهزة  يف  الطويلة  عمله  سنوات  يف  خبرها  التي 
عالمة كبيرة وواضحة،  بين عالمات أخرى كثيرة. لكن الجميع واصل الهمس يف ظهر الجميع. 

حّتى سقط الّنظام وكّبر »الّثوار« فرًحا بالّنصر وسجد مصطفى عبد الجليل شكًرا لله!

»سنوات الرّماد« في بنغازي.. االفتتاحية

حين حكم الجهاديون
ُمدَن الّشرق
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سال الّدم الليبي كثيًرا يف حرب أهلّية لم يحبها الجميع،  لكن الجهاديون وهم 
يجرون سنوات طويلة تتقاطر خلفهم بالّدمار عبر خرائط العالم من كل بؤر التوتّر 
يحتاجون  كانوا  كبيرة.  بأحالٍم  فيها  منخرطين  وحدهم  كانوا  بالموت،   الُموحلة 
لفوضى ما بعد الحرب،  لدولة بال مخالب،  ولسالح كثير. جاءت الفوضى،  وانهارت 

الّدولة،  والسالح يباع على قارعة الّطريق.
ظل  يف  الليبية  الفوضى  من  االستفادة  إىل  اإلرهابية  التنظيمات  سعت  حينها 
جانب  إىل  البالد  يف  األمني  الوضع  ضبط  على  قادرة  قوية  مركزية  سلطة  غياب 
واستمرار  ليبيا  يف  المتردية  األوضاع  السالح.ومكنت  وانتشار  الوالءات  انقسام 
من  التنظيمات  هذه  الليبية،   األطراف  مختلف  بين  والصراعات  الفوضى  حالة 

التوغل داخل المدن الليبية يف محاولة لنشر فكرها المتطرف.
العناصر  انتشار  من  سنوات  طيلة  بنغازي  عانت  الليبية،  المدن  من  وكغيرها 
االرهابية يف أحيائها حيث مارسوا االغتياالت والتفجيرات التي راح ضحيتها المئات 
أبناء المدينة.وبعد سنوات من القتال، استطاع الجيش الليبي القضاء على  من 
بالكامل  المدينة  تحرير  أخيرا عن  ليعلن  بنغازي،  العناصر ودك معاقلها يف  هذه 

منهيا بذلك وجود التنظيمات االرهابية 
فيها.

منيت  التي  التنظيمات  أبرز  ومن 
الليبي  الجيش  يد  على  بالهزيمة 

نستعرض اآليت:

** مجلس شورى ثوار بنغازي
ميليشيات  لمجموعة  إئتالف  هو 
الليبية ظهر  إسالمية يف مدينة بنغازي 
يف 20 يونيو 2014، ;يضم هذا المجلس 
الذي يعتبر العدو األبرز للجيش الليبي 
عدة  البالد،   بشرق  بنغازي  مدينة  يف 
تنظيمات صغيرة أبرزها تنظيم »أنصار 
اللوائح  على  المدرج  الشريعة« 

من  االستفادة  إلى  اإلرهابية  التنظيمات  سعت 
مركزية  سلطة  غياب  ظل  في  الليبية  الفوضى 
قوية قادرة على ضبط الوضع األمني في البالد إلى 
السالح.ومكنت  وانتشار  الــوالءات  انقسام  جانب 
الفوضى  حالة  واستمرار  ليبيا  في  المتردية  األوضاع 
هذه  الليبية،   ــراف  األط مختلف  بين  والصراعات 
في  الليبية  المدن  داخل  التوغل  من  التنظيمات 

محاولة لنشر فكرها المتطرف.
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الدولية واألميركية كجماعة إرهابية،  باإلضافة إىل »درع ليبيا 1« وكتيبتي »راف 
هللا السحايت« و«شهداء 17 فبراير«.

ويتهم هذا المجلس بالمسؤولية المباشرة عن اغتيال المئات من العسكريين 
ورجال األمن يف سلسلة عمليات إرهابية روعت المدينة عقب سقوط نظام العقيد 
الراحل معمر القذايف عام 2011.وزعم المجلس يف أول بيان له أنه تشكل لحماية 
أهدافه  أن من  إىل  إليهم حمايتها،  مشيرا  أوكلت  بعدما تخلى عنها من  بنغازي 
ونبذ  الشريعة  بإقامة  والمطالبة  المدينة  واستقرار  أمن  على  الحفاظ  الرئيسية 
النظم والقوانين العلمانية.ولقي بعض قادة هذا المجلس الذي يضم أيضا خليطا 
من المقاتلين العرب واألجانب،  مصرعهم خالل المواجهات مع  الجيش الليبي.

** تنظيم »أنصار الشريعة
2012،  وتتكون  هي ميليشيا إسالم سياسي تأسست يف شهر أبريل من عام 
من أعضاء ليسوا جميعاً من الليبيين،  حيث إن بينهم أجانب من بلدان مجاورة،  
خاصة من تونس.ويعتبر محللون أن المليشيا بفرعيها يف ليبيا وتونس تنظيم واحد 
واللوجيستي«. المايل  والدعم  العمليايت  والتنسيق  اإلرهابية  »األفكار  حيث  من 
األول  »الملتقى  أسمته  لها  ملتقى  أقامت  بعدما  لها  إعالمي  ظهور  أول  وكان 
يونيو/حزيران   7 يف  الشريعة«  لنصرة 
من  العديد  حضرته  والذي    ،2012
الكتائب اإلرهابية ذات التوجه ذاته من 
وسرت.  ومصراتة  كدرنة،   ليبية  مدن 
يف  بالتجمع  المليشيات  تلك  وقامت 
معاً  والدخول  بنغازي  ضواحي  إحدى 
تحمل  التي  وسياراتها  بمسلحيها 

أسلحة شبه ثقيلة.
عدد  يف  بتورطها  المليشيا  ُتتهم 
يف  االغتيال  وعمليات  الهجمات  من 
البعثة  على  الهجوم  بينها  ومن  ليبيا،  
الدبلوماسية األمريكية يف بنغازي،  11 

في مطلع يونيو من العام 2016، أعلنت عدة فصائل 
باسم  جديد  واحد  كيان  في  االندماج  مسلحة  ليبية 
التأسيسي  بيانها  بنغازي«..وفي  عن  الدفاع  »سرايا 
الليبية  اإلفتاء  دار  من  تتخذ  أنها  السرايا  أعلنت 
دار  وهي  والدماء،   باألموال  يتعلق  ما  في  مرجعيته 
الموضوع  الغرياني  الصادق  يرأسها  التى  اإلفتاء 

على قوائم اإلرهاب العربية.
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2012،  مما أسفر عن مقتل السفير و3 أعضاء آخرين يف البعثة  سبتمبر/أيلول 
الثاين  يناير/كانون   10 المتحدة يف  الواليات  المليشيا من قبل  خنقا.وتم تصنيف 
2014 بفرعيها يف درنة وبنغازي كمنظمة إرهابية. كما أدرجها مجلس األمن التابع 
 24 2014.ويف  الثاين  نوفمبر/تشرين   20 يف  اإلرهاب  الئحة  على  المتحدة  لألمم 
تشريعية  سلطة  أعلى  وهو  الليبي،   النواب  مجلس  قرر    ،2014 أغسطس/آب 
منتخبة يف ليبيا اعتبار المليشيا،  إضافة لجماعة »فجر ليبيا«،  »جماعات إرهابية 

خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة«.
الزهاوي  محمد  زعيمه  مقتل  التنظيم  أعلن    ،2015 الثاىن  يناير/كانون   25 يف 
بثه على موقع »تويتر«: »إننا  بيان  التنظيم يف  بـ«أيب مصعب«. وقال  المعروف 
لمقتله. باالنتقام  متوعدا  الزهاوي«،   محمد  الشيخ  الشريعة  أنصار  أمير  ننعي 
األول  كتوبر/تشرين  أ  11 الجيش يف  الزهاوي قتل خالل معركة ضد  أن  ويعتقد 
 27 3 أشهر.ويف  2014 بمدينة بنغازي شرق ليبيا،  بعد تكتم عن إصابته استمر 
الخسائر  بعد  نفسها  حل  بيان  يف  الشريعة«  »أنصار  أعلنت    ،2017 مايو/أيار 

الكبيرة يف صفوفها،  التي تكبدتها خالل المواجهات مع الجيش الوطني الليبي.

** سرايا الدفاع عن بنغازي
عمدت  وأجدابيا،   بنغازي  من  طردها  يف  الليبي  الوطني  الجيش  نجح  أن  بعد 
الجماعات المتشددة إىل التكتل تحت مسمى »سرايا الدفاع عن بنغازي«.حيث 
تشكل هذا التنظيم من فلول مجلسي »شورى ثوار بنغازي وأجدابيا« و«مجلس 
شورى مجاهدي درنة«،  هي جماعات تابعة لـ«تنظيم أنصار الشريعة«،  المصنف 

من قبل مجلس األمن جماعة إرهابية،  
بقيادة  النفطية  المنشآت  وبقايا حرس 
التأسيسي  بيانها  جضران.ويف  إبراهيم 
أعلنت السرايا أنها تتخذ من دار اإلفتاء 
الليبية مرجعيته يف ما يتعلق باألموال 
والدماء،  وهي دار اإلفتاء التى يرأسها 
الصادق الغرياين الموضوع على قوائم 

اإلرهاب العربية.
 ،2016 العام  من  يونيو  مطلع  يف 
مسلحة  ليبية  فصائل  عدة  أعلنت 

من  االستفادة  إلى  »داعــش«  تنظيم  سعى 
الفوضى الليبية التي مكنته من وضع موطئ 
المدن  عديد  في  والتوغل  ليبيا،   في  له  قدم 
يستطع  لم  أنه  إال  بنغازي.  مدينة  ومنها  الليبية 

مقاومة القوات المسلحة الليبية.
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بيانها  بنغازي«..ويف  عن  الدفاع  »سرايا  باسم  جديد  واحد  كيان  يف  االندماج 
التأسيسي أعلنت السرايا أنها تتخذ من دار اإلفتاء الليبية مرجعيته يف ما يتعلق 
باألموال والدماء،  وهي دار اإلفتاء التى يرأسها الصادق الغرياين الموضوع على 

قوائم اإلرهاب العربية.
القاعدة  تنظيم  مقاتلي  من  كبيرة  مجموعة  بنغازي  عن  الدفاع  سرايا  وضمت 
والجماعة اإلسالمية الليبية المسلحة،  ومن أبرزهم إسماعيل الصاليب الذي صنفته 
النوفلي،  وشاركوا  وأبو عبد هللا  الشركسي  العربية كإرهايب،  ومصطفى  الدول 
جميعا يف تالوة بيان التأسيس.ومنذ تأسيسها خاضت سرايا الدفاع عن بنغازي 
الليبية.  المدن  بنغازي وعدد من  داخل  الليبي  الوطني  الجيش  عدة معارك مع 
وبعد طردها من بنغازي، اتخذت سرايا الدفاع من مواقع عسكرية بمنطقة الجفرة 
الهالل  بمرتزقة من تشاد، عدة هجمات يف منطقة  لها، وشنت مستعينة  مقرات 
النفطي ومدن شرق البالد،  واخرها الهجوم على قاعدة براك الجوية جنوب البالد 
141 عسكريا تابعين للقوات المسلحة.  يف مايو الماضي،  والذي أدى إىل مقتل 
ويف مطلع يونيو الماضي تمكنت قوات الجيش الليبي من إحكام سيطرتها على 
منطقة الجفرة بالكامل،  بما فيها قاعدة الجفرة العسكرية المحصنة والتي كانت 
تحت سيطرة »سرايا الدفاع عن بنغازي« يف إطار عملية عسكرية أطلقها الجيش 
يونيو  من   8 المتحركة«.ويف  »الرمال  اسم  تحت  الماضي  مارس   23 يف  الليبي 

2017، ُصنف التنظيم منظمة إرهابية يف السعودية واإلمارات ومصر والبحرين.
كدت  أ والجفرة،  بنغازي  واندحارها من معاقلها يف  المتالحقة  ويف ظل هزائمها 
 23 »سرايا الدفاع عن بنغازي« المصنفة عربياً ومحلياً كتنظيم إرهايب،  الجمعة 
للدولة  المعنية  الجهات  أمرها إىل  2017،  استعدادها لحل نفسها وإحالة  يونيو 

للنظر يف مستقبلها.

** تنظيم »داعش«
2014، نشر تنظيم »داعش« صوًرا قال حينها إنها لهجوم عناصره  يف ديسمبر 
وموقع  التنظيم  عناصر  الصور  بنغازي.وتظهر  مدينة  يف  عسكرية  ثكنة  على 
ما  حسب  الثكنة،   ومراقبة  للعملية  اإلعداد  وعملية  استهدفوها،   التي  الثكنة 
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2016، أظهر تنظيم  نشره التنظيم على موقع »المنبر«.ويف شهر يناير من العام 
مبايعته  الثبات«،   بعنوان »بنغازي معاين  بنغازي يف تسجيل مصور  داعش يف 
لزعيمه آنذاك أبوبكر البغدادي.واستعرض التنظيم اإلرهايب خالل ذلك التسجيل،  

معسكراته التي كانت منتشرة يف المدينة.
سعى تنظيم »داعش« إىل االستفادة من الفوضى الليبية التي مكنته من وضع 
موطئ قدم له يف ليبيا،  والتوغل يف عديد المدن الليبية ومنها مدينة بنغازي. إال 
أنه لم يستطع مقاومة القوات المسلحة الليبية،  التي دكت معاقله وقتلت أبرز 

قياداته يف المدينة:
لدى  المطلوبين  أحد  وهو  الليبي«  حفص  بــ«أبو  المكنى  الهتاك  صالح  مرعي 
يف   2012 عام  يف  األمريكية  القنصلية  على  الهجوم  قضية  يف  المتحدة  الواليات 
الليبية،   األمنية  السلطات  لدى  المطلوبين  أبرز  من  يعتبر  بنغازي.كما  مدينة 
يف  األمريكية  القنصلية  على  الهجوم  منها  عديدة،   إرهابية  أعمال  ىف  لضلوعه 
بنغازي،  ومحاولة اغتيال القنصل اإليطايل يف ليبيا،  والهجوم على مقر القنصلية 

البريطانية يف بنغازي. قتل يف 27 يوليو 2016 يف منطقة القوارشة بمدينة 
بنغازي خالل غارة جوية لسالح الجو الليبي

محمود العريبي: أحد أبرز قيادات داعش يف مدينة بنغازي أجدابيا قتل 
يف غارة استهدفت معاقل التنظيم بمدينة بنغازي.وهو شقيق القيادي يف 
تنظيم القاعدة محمد العريبي الذي قتل على يد قوات المسلحة العربية 

الليبية يف أجدابيا يف ديسمبر 2015
»داعش«  بتنظيم  الميدانية  القيادات  أهم  أحد  البرعصي:  محمود   
اإلرهايب.أعلن تكفير جميع العاملين بالدولة على شاشة إحدى الفضائيات 
2016 تداول  2013،  ثم انقطعت أخباره بعد ذلك.ويف أبريل  الليبية عام 
جوية  ضربة  إثر  مقتله  نبأ  بوك«،   »فيس  صفحات  على  ليبيون  نشطاء 
سوق  بمحور  اإلرهابيين  أوكار  أحد  استهدفت  الليبي  الجو  سالح  نفذها 

الحوت والصابري بمدينة بنغازي
»داعش«،  بتنظيم  يعرف  فيما  القيادات  أبرز  أحد  ُيعد  حريز:  بن  علي 
يونيو  يف  ليبيا.قتل  إيل  وعاد  والعراق  سوريا  يف  التنظيم  مع  يقاتل  وكان 
2015،  خالل االشتباكات مع القوات الخاصة »الصاعقة« ببنغازي بمحور 

الهواري غرب المدينة
نزار جالل الطيرة: وهو المتحدث باسم تنظيم داعش ىف بنغازي.أعلنت 

القوات المسلحة الليبية القبض عليه ىف يناير 2017 يف منطقة قنفودة ىف منطقة 
البيضان شرق مدينة إجدابيا وهو يحاول الهروب

أحد  يعد  ليبي  شاب  وهو  األنصاري«،  هللا  عبد  »أبو  يكنى  الطيرة:  حمودة 
القوات  مع  االشتباكات  خالل   2016 يوليو  يف  ليبيا.قتل  »داعش«  قيادات  أبرز 
المسلحة الليبية بالمحور الغريب لمدينة بنغازي وقد ونعاه التنظيم عبر صفحاته  

على مواقع التواصل االجتماعي
رضوان البرناوي: القيادي الثاين يف تنظيم داعش.قتل يف أغسطس 2015 علي 

يد القوات الخاصة الصاعقة يف مواجهات مع التنظيم يف محور سوق الحوت
رجب العقوري: المكنى بأيب الفاروق الليبي و الذي يعتبر أحد القادة الميدانيين 
2015 متأثرا بجروح أصيب بها يف مواجهات  البارزين للتنظيم.قتل يف أغسطس 

مع الجيش الليبي يف مدينة بنغازي
2016 على يد قوات  يناير  التنظيم.قتل يف  حذيفة السرتاوي: يعد من قيادات 
على  التنظيم  ونعاه  بنغازي،  مدينة  يف  الليثي  بمحور  اشتباكات   خالل  الجيش 

أغلب صفحات التواصل االجتماعي
أبو زهير التونسى: أحد القيادات وقائد كتيبة »البتار » التابعة لتنظيم »داعش« 

اإلرهايب.ُقتل ىف عملية نوعية للجيش الليبي يف بنغازي.
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»بيزنس اإلرهاب«..

 كيف تتمّول الجماعات 
الجهادية في ليبيا؟

طرابلس - مجّلة المرصد

كثر التنظيمات المسلحة ثراًء يف العالم من  تعتبر الجماعات الجهادية من بين أ
خالل شبكة كبيرة من األنشطة غير النظامية يف جنى األموال ،عن طريق التهريب 
المسلح على  السطو  و عمليات  بالمال  االفتادء  و  الخطف  و  المخدرات  تجارة  و 

البنوك و المصارف و تجارة الممنوعات.
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الجماعات الجهادية يف ليبيا و على اختالف تنظيماتها تعتمد نفس الطرق 
.نرصد يف هذه  القتالية  غير  و  القتالية  تمويل نشاطاتها  و  األموال  يف كسب 
الورقة بعض الموارد التي تجني منها المجاميع الجهادية المسلحة ميزانيتها 

الطائلة :
هيكلها  بناء  من  الجماعات  هذه  خالله  من  تمكنت  الذي  األول:  المورد   -
أعقاب  يف  الليبية  الدولة  خزائن  من  غنمتها  التي  األموال  هي  التنظيمي 
2011 و  الفوضى التي أقبت سقوط نظام الراحل معمر القذايف بين فبراير 
كتوبر من العام نفسه.فقد نهبت هذه الجماعات خزائن البنوك و المصارف  أ
كما  السابق  النظام  رموز  و  عائالت  أموال  و  الحكومية  الدوائر  و  الحكومية 
غنمت العديد من العربات و السيارات و االسلحة بل و حتى معسكرات و 

مقاصف الجيش الليبي.
- المورد الثاين: هي غنائم التهريب 
دول  و  تونس  و  مصر  مع  التجارة  و 
الصحراء.كتجارة  جنوب  افريقيا 
و  المخدرات  و  العادية  السلع 
الليبية  االثار  بيع  حتى  و  االسلحة 
بيع  حاالت  من  العديد  رصدت  قد  و 
التاريخية  صبراطة  مدينة  يف  االثار 
على يد عناصر يف تنظيمات جهادية.

التهريب  يف  النشاط  ولعل 
الجماعات  سمات  من  سمة  يعتبر 
اذ  العريب،  المغرب  يف  الجهادية 
مركز  يف  ،الباحثة  غانم  داليا  تشير 
صحافية  تصريحات  يف  كارنيغي، 
التي  المتعددة  المصادر  حول 
للحصول  الجماعات  هذه  تستعملها 

الجماعات  هذه  تمكن  الكبيرة  المادية  الثروة 
بقوة  وضرب  النشاط  على  واسعة  قدرات  من 
قدرات  من  تمكنها  كما  متعددة  أماكن  في 
الظروف  استغالل  و  الشباب  تجنيد  على  هائلة 
بها  تمر  التي  الصعبة  االجتماعية  و  االقتصادية 
بؤر التوتر في العالم العربي واإلسالمي وحتى 
أوروبا  في  العرب  المهاجرين  بعض  أوضــاع 

والواليات المتحدة األمريكية.
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المرور  ضرائب  »منها  تمويل:  على 
المرور،  حق  للمهربين  تؤّمن  التي 
السجائر  وتهريب  بالمخدرات  واالتجار 
والسيارات  والغاز  النفط  وتهريب 
اللجوء  تسهيل  عن  فضال  والكحول، 
للوصول  القوارب  عبر  الشرعي  غير 
إىل أوروبا، وأخيرا عمليات الخطف«. 

التجارب  من  العديد  نجد  كما 
اعتمدت  قد  العالم  يف  الجهادية 
كوسلية  المخدرات  تجارة  على 
»إدارة  لـ  فوفقاً  نشاطها  لتمويل 
فإن  األمريكية،  المخدرات«  مكافحة 
تم  منظمة   43 بين  من  منظمة،   19
أجنبية،  إرهابية  كمنظمات  تصنيفها 
المخدرات  بتجارة  فعليا  ترتبط 
هذه  من   60% أن  غير  العالمية، 
المخدرات  بصناعة  ترتبط  المنظمات 

أيضاً بخالف التجارة فيها.
عمليات  وهو  مهم،  ثالث:  المورد   -

ضد  ليبية  جهادية  خاليا  أخر  إىل  حين  من  تنفذها  التي  المسلح  السطو 
الماضية عشرات عمليات  السنوات  أهلية. فقد سجلت  و  مصارف حكومية 
الهوية استهدفت  أنها مجهولة  بها عناصر سجلت على  سطو مسلح قامت 
»عمليات  الجهاديين  فقه  يف  يعتبر  هذا  و  حكومية  بنوك  من  ضخمة  مبالغ 

احتطاب ألموال الكفار«.
 )2014(  2195 القرار  يومين  منذ  اعتمد  قد  االمن  مجلس  أن  اىل  يشار 
الذي  التمويل  إزاء  القلق  عن  المجلس  أعضاء  فيه  أعرب  والذي  باإلجماع 
إعتماد سلسة من  اإلرهابيون وما يحصلون عليه من موارد ودعا إىل  يتلقاه 
المنظمة  الجريمة  من  االستفادة  من  اإلرهابيين  لمنع  الدولية  األجراءات 

العابرة للحدود ومحاسبة شبكات التهريب ومراقبة حدود الدولة وضبطها.
كد القرار ضرورة العمل الجماعي لمنع اإلرهاب ومكافحته بكل أشكاله  وأ
ومظاهره، وأهاب بالدول األعضاء أن تعزز إدارتها للحدود للقيام على نحو فعال 
بما يف ذلك من يستفيدون من  اإلرهابية  والجماعات  اإلرهابيين  بمنع حركة 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود وشدد مجلس األمن، يف قراره، على أهمية 
المالية  والتدفقات  األموال  الفساد وغسل  مكافحة  الرشيد وضرورة  الحكم 
غير المشروعة، بسبل عديدة من بينها تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
والمغرب  الساحل  منطقتي  يف  وخاصة  الدول،  جميع  القرار  وحث  الفساد 
العريب، على تنسيق ما تبذله من جهود لمنع التهديد الخطير لألمن الدويل 

الجماعات  تشكله  الذي  واإلقليمي 
القلق  المجلس  أبدى  كما  اإلرهابية 
من استفادة اإلرهابيين من الجريمة 
يف  بما  للحدود،  العابرة  المنظمة 
بالبشر  االتجار  من  االستفادة  ذلك 
غير  والتجارة  والمخدرات،  واألسلحة 

المشروعة يف الموارد الطبيعية .
وشدد المجلس على أنه ال يمكن 
دين  بأي  اإلرهاب  ربط  ينبغي  وال 
على  كد  وأ حضارة  أو  جنسية  أو 
اإلرهاب  على  التغلب  إمكانية  عدم 

السطو  من  عشرات  الماضية  السنوات  سجلت 
أنها  على  سجلت  عناصر  بها  قامت  المسلح 
من  ضخمة  مبالغ  استهدفت  الهوية  مجهولة 
بنوك حكومية و هذا يعتبر في فقه الجهاديين 

»عمليات احتطاب ألموال الكفار«.
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قائم  والشمول  بالمثابرة  يتسم  نهج  باتباع  إال 
على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات 
منع  يف  بفعالية  وتعاونها  واإلقليمية  الدولية 
وشل  وعزلها  وإضعافها  اإلرهابية  التهديدات 
والقاعدة  حرام  بوكو  تنظيمات  حركتها.»إن 
وضوح  بكل  تثبت  الشريرة  وأقرانها  وداعش 
العابرة  والجرائم  اإلرهاب  بين  توافقا  أن هناك 
حلها  وتعطيل  الصراعات  تعزيز  يف  للحدود 
وزيادة فرص تمددها«، قال وكيل األمين العام 
للشؤون السياسية جيفري فيلتمان يف إفتتاح 

الجلسة.
إىل  لالنضمام  األعضاء  الدول  القرار  دعا  وقد 
باإلرهاب  المتعلقة  الدولية  المعاهدات  كافة 
والجريمة المنظمة والحكم الرشيد كما دعا دول 
الساحل األفريقي تعزيز التعاون بينها يف مراقبة 

المنظمة  الجريمة  وضبط  الحدود 
بقرار  رحب  كما  اإلرهاب  ومحاربة 
االتحاد األفريقي بتشكيل قوة شرطة 
تيتي  الجلسة  يف  أفريقية.وتحدث 
لالتحاد  الدائم  المراقب  أنطونيو، 
وقال  المتحدة  األمم  لدى  األفريقي 
النتشار  معرضة  األفريقية  القارة  إن 
بسبب  المنظمة  والجرائم  اإلرهاب 
نسبة  وارتفاع  واألمية  الفقر  انتشار 
وااللتزام  المهارات  وغياب  البطالة 
الجماعات  وانتشار  القوانين  بإنفاذ 
مالذات  عن  تفتش  التي  اإلجرامية 

آمنة.

األمم  لدى  األفريقي  لالتحاد  الدائم  المراقب 
المتحدة، قال إن القارة األفريقية معرضة النتشار 
اإلرهاب والجرائم المنظمة بسبب انتشار الفقر 
واألمية وارتفاع نسبة البطالة وغياب المهارات 
الجماعات  وانتشار  القوانين  بإنفاذ  وااللتزام 

اإلجرامية التي تفتش عن مالذات آمنة.
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الجماعة الليبية المقاتلة..

جروح اإلرهاب الغائرة
في جسد التاريخ الليبي

عبد الباسط غبارة

استغلت  التي  الجهادية  للجماعات  كبرى  ساحة  اىل  ليبيا  تحولت   ،2011 العام  منذ 
قاده  الذي  العسكري  التدخل  غداة  القذايف  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  نظام  سقوط 
التابعة  السالح  مخازن  على  السطو  من  تمكنت  حيث  البالد  يف  لتتمدد  »الناتو«، 
قوانينها  السكان  على  وفرضت  بأكملها  مدن  على  سيطرت  الليبي،  كما  للجيش 
الطائفية  النعرات  وتصاعد  االنقسام  تحديات  أمام  الليبيين  المتطرفة،  ووضع  ورؤيتها 

والقبلية،  حتى أصبحت ليبيا تمثل تهديداً على المنطقة وأوروبا والمجتمع الدويل.
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بداية  منذ  الليبية  الساحة  يف  ظهرت  التي  الجهادية  الجماعات  أبرز  ومن 
الجوي  الغطاء  تحت  برزت  التي  المقاتلة«،  الليبية  »الجماعة  كانت  األزمة 
للناتو كأحد العناصر األفضل كفاءة قتالية يف الصراع والتي تمكن قادتها من 
السيطرة على العاصمة سيطرة تامة ونشروا أذرعهم العسكرية يف عدة مدن 
وبدعم  مسبق  مخطط  ضمن  البالد  كامل  على  للسيطرة  تمهيدا  وذلك  ليبية 

من أطراف خارجية.

** نشأة الجماعة الليبية المقاتلة.
القاهرة  من  التكفير  فيروس  الرياح  الماضي،  حملت  القرن  سبعينات  يف 
وبرقة  غازي  وبني  طرابلس  يف  لتحط  الرمال  بحور  ليبيا،  عابرا  نحو  متوجها 
فعلتها،  وبدأت  قطب  سيد  معالم  والكفرة.وفعلت  األخضر  الجبل  إىل  ومنها 
أول خلية »جهادية« يف التشكل على 
من  ثمانية  ومعه  العشبي  علي  يد 
األجهزة  فككتها  أن  لبث  رفاقه،  ما 
عناصرها  واغتالت  الليبية  األمنية 

التسعة.
عوض  استطاع   1989 عام  ويف 
أطلق  أخرى  جماعة  تشكيل  الزواوي 
فاعتقل  الجهاد«..  »حركة  عليها 
شكل  العام  نفس  أيضا،  ويف  هو 
المهشهش  محمد  وهو  أنصاره  أحد 
تنظيما  سياف«  بــ«أبو  الملقب 
االسالمية«. الشهداء  يدعى«حركة 
الشباب  من  العديد  انتقل  بعدها 
الجهادي  التوجه  ذوي  من  الليبي 
بتنظيم  ملتحقين  أفغانستان  إىل 

في  ظهرت  التي  الجهادية  الجماعات  أبــرز 
الساحة الليبية منذ بداية األزمة كانت »الجماعة 
الغطاء  تحت  برزت  التي  المقاتلة«،  الليبية 
كفاءة  األفضل  العناصر  كأحد  للناتو  الجوي 
من  قادتها  تمكن  والتي  الصراع  في  قتالية 
ونشروا  تامة  سيطرة  العاصمة  على  السيطرة 
وذلك  ليبية  مدن  عدة  في  العسكرية  أذرعهم 
ضمن  البالد  كامل  على  للسيطرة  تمهيدا 

مخطط مسبق وبدعم من أطراف خارجية.
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سياف. الرسول  رب  عبد  األفغاين  القائد  يترأسه  الذي  اإلسالمي«  »االتحاد 
يف  الفارسي  سلمان  بمعسكر  يعرف  معسكر  يف  الليبيون  الجهاديون  ونشط 
كما  أفغانستان.  مع  الحدود  على  الباكستانية  القبائل  مناطق  من  منطقة 

نشطوا يف معسكرات أخرى يف قندهار وخوست وغيرهما.
ويمكن القول بأن بذور الجماعة الليبية المقاتلة ولدت يف أفغانستان، لكن 
ليبيا  يف  نشاطها  بعد  جدا  متأخر  وقت  يف  إال  تكوينها  عن  الجماعة  تعلن  لم 
وأفغانستان يف ثمانينات القرن الماضي،  فبعد أن عادت بعض قياداتها من 
المعارك ضمن ما سمي »األفغان العرب«،  أعلنت مجموعة من المتطرفين 

الليبيين تأسيس الجماعة اإلسالمية المقاتلة سنة 1995.
ضد  فتحت  التي  القتال  جبهات  اإلرهابية  الجماعة  أعضاء  استغل  وقد 
استراتيجيات  وتلقن  القتالية  مهاراتهم  لتطوير  أفغانستان  يف  السوفييت 
عسكرية ذات نطاق واسع. وقامت الجماعة بعمليات مسلحة يف مواقع مدنية 
وأمنية بليبيا يف تسعينيات القرن العشرين بهدف إسقاط نظام العقيد معمر 
القذايف. إال أن القوات المسلحة الليبية وأجهزة األمن قضت عليهم،  واعتقلت 

مجموعة كبيرة منهم.
المواجهة وعبرت عن ذلك يف  المقاتلة إىل تغيير استراتيجيتها يف  اضطرت 
بمقتضى  فأوقفت  التكتيكي«  والتراجع  االستراتيجي  »الهجوم  بــ  لها  بيان 

مع  االشتباكات  االستراتيجية  تلك 
عدد  علي  مقتصرة  الليبي  الجيش 
إستهدفت  اغتيال  محاوالت  من 
جميعها  بائت  القذايف  معمر  العقيد 
المئات  القبض على  وألقي  بالفشل. 
كبير  عدد  وقتل  الجماعة  أعضاء  من 
منهم مما دعاها إىل الهرب مرة ثانية 

ألفغانستان.
»الجماعة  تمرد  توقف  وقد 
داخل  اإلرهابية  وحملتها  المقاتلة« 
لم  أنه  1998،  غير  عام  بحلول  ليبيا 
الرسمي  النار  إطالق  وقف  يعلن عن 

المقاتلة  الليبية  اإلسالمية  الجماعة  تشابهت 
البنية  حيث  من  الجماعات  من  نظيرتها  مع 
ونائب  أمير  يعلوها  التي  الهرمية  التنظيمية 
ولجنة  شرعية  ولجنة  شورى،  ومجلس  نائبين  أو 
والمكتب  العسكري  الجناح  ثم  إعالمية 

السياسي في بعض األحيان.
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حتى عام 2000. وتم سجن العديد من أعضاء الحركة يف ليبيا. ويف 16 فبراير 
لمحاكمتهم  ُشكلت  التي  الخاصة  الشعب  محكمة  أصدرت   2002 العام  من 
حكمها باإلعدام على المراقب العام لإلخوان المسلمين يف ليبيا عبد القادر عز 
بالسجن  آخرين  متهما   73 على  وُحكم  أبو حنك  المراقب سالم  ونائب  الدين 

المؤبد.

** البنية التنظيمية للمقاتلة.
تشابهت الجماعة اإلسالمية الليبية المقاتلة مع نظيرتها من الجماعات من 
ومجلس  نائبين  أو  ونائب  أمير  يعلوها  التي  الهرمية  التنظيمية  البنية  حيث 
شورى، ولجنة شرعية ولجنة إعالمية ثم الجناح العسكري والمكتب السياسي 

يف بعض األحيان.
لتلك  األساسيين  الركنيين  الشرعية  واللجنة  العسكري  الجناح  ويعد 
الجناح  من  يتفرع  الجماعة  حيث 
اللجان  من  مجموعة  العسكري 
والخاليا المتخصصة ،  ونفس الشيء 
تتفرع  التي  الشرعية  للجنة  بالنسبة 
أخرى،  فمثال  وفروع  أجهزة  عنها 
للجماعة  الشرعية  للجنة  بالنسبة 
الدراسات  فرع  من  تتكون  المقاتلة 
والقضاء،  الفتاوى  وفرع  والبحوث 

وفرع التوجيه واإلرشاد.
ويف دراسة للباحث المغريب،  عبدالغني 
الليبية  الجماعة   « مزوز،  بعنوان 
بيت  إىل  األنصار  بيت  من  المقاتلة 
التنظيمية  البنية  أن  ذكر  الصمود« 
الجناح  على  تعتمد  المقاتلة«  لــ« 
والدوريات  النشرات  على  اإلعالمي 
كمجلة  الجماعة  تصدرها  التي 

وسيد  المودودي  األعلى  أبو  كتابات  شكلت 
كابن  للسلفية  الروحيين  اآلباء  تراث  و  قطب 
تيمية وابن القيم المرجعية الفكرية التكوينية 
بشكل  الجماعة  المقاتلة«.واعتمدت  لــ« 
بين  متداولة  كانت  التي  الكتب  على  كبير 
الثمانينات  منتصف  في  الجهادية  الجماعات 
عبدالسالم  لمحمد  الغائبة  الفريضة  ككتاب 
وكتابات  عبدالرحمن  عمر  الشيخ  فرج،  وكتب 

سيد إمام الشريف فيما بعد.
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الفجر،  وبعض المواقع على االنترنت كموقع »المقاتلة« الذي تم إغالقه مند 
باسم  الرسمي  الناطق  به  يقوم  الذي  اإلعالمي  النشاط  إىل  إضافة   ، سنوات 

الجماعة كما هو حال ناطقها الرسمي السابق »عمر راشد«.
وأضاف: لم تحافظ الجماعات اإلسالمية المسلحة على هذا الهيكل اإلداري 
الجماعات،  وتدويل  لهذه  والدويل  اإلقليمي  المناخ  تغير  بفعل  تجاوزته  بل 
الحرب عليها وعولمة مواجهتها ، فانتقلت من العمل وفق النمط الهرمي إىل 
أتبث  أن  البعض بعد  المستقلة عن بعضها  الصغيرة  الخاليا  بأسلوب  العمل 

النمط األول فشله عسكريا وامنيا ونجاعة األسلوب الثاين.

** المرجعيات الفكرية للمقاتلة.
الروحيين  اآلباء  تراث  و  قطب  وسيد  المودودي  األعلى  أبو  كتابات  شكلت 
المقاتلة«. لــ«  التكوينية  الفكرية  المرجعية  القيم  وابن  تيمية  كابن  للسلفية 
واعتمدت الجماعة بشكل كبير على الكتب التي كانت متداولة بين الجماعات 
عبدالسالم  لمحمد  الغائبة  الفريضة  ككتاب  الثمانينات  منتصف  يف  الجهادية 

فرج،  وكتب الشيخ عمر عبدالرحمن وكتابات سيد إمام الشريف فيما بعد.
ألبو  المقاتلة«  اإلسالمية  الجماعة  منهج  يف  عريضة  »خطوط  كتاب  ويعد 

ربط  حاول  الذي  الساعدي  المنذر 
تلك  ببعض  الجماعة  وجود  شرعية 
المفاهيم،  فاستهل كتابه بمشروعية 
السمع  وحدود  الجماعي  العمل 
الجهاد  وأهمية  األمر  لويل  والطاعة 
عن  ومبحث  العسكري  واإلعداد 
أخير  العلمانيين،  ومبحث  الحكام 

عن وجوب الحكم بما أنزل هللا.
حددها  التي  المبررات  هي  هذه 
السياق العام لنشأة الجماعة الليبية 
اإلسالمية  والجماعات  المقاتلة 

من  المسلحة  اإلسالمية  الجماعات  انتقلت 
العمل وفق النمط الهرمي إلى العمل بأسلوب 
الخاليا الصغيرة المستقلة عن بعضها البعض 
بعد أن أتبث النمط األول فشله عسكريا وامنيا 

ونجاعة األسلوب الثاني.
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السياق  األخرى،  أما  المسلحة 
فيمكن  المحلي  أو  الخاص 
نشرتها  مقالة  من  استخالصه 
»المبررات  بعنوان  الجماعة 
الشرعية والواقعية لنشأة الجماعة 
فاعتبرت  المقاتلة«  اإلسالمية 
وجود القذايف مسوغا شرعيا للقتال 
حسب  ألنه  نظامه  مع  والمواجهة 
تبارك  كتاب هللا  على  المقالة:تجرا 
للسنة  ووإنكاره  بالتحريف  وتعاىل 
النبوية وإنكاره لعموم رسالة النبي، 
بين  الحكم  من  الشريعة  وإقصاء 
اإلسالم  بعقائد  واستهزاؤه  الناس، 
كالحج مثال.على حد زعم  وشعائره 

الجماعة.
ويشير خبراء اىل أن الطرح الفقهي والمنهجي الذي تتبناه الجماعة المقاتلة 
ليس نسخة من الطرح الذي تتبناه الجماعات التي تسمى بالسلفية الجهادية، 
خاصة تنظيم القاعدة بفروعه، بالرغم من هناك تقاطعات على مستوى بعض 
التي  المفاهيم  بعض  بغياب  ذلك  على  هؤالء  والقناعات.ويدلل  المفاهيم 
الليبية  الجماعة  أدبيات  من  الجهادي  السلفي  للتيار  الفقري  العمود  تشكل 
يجوز  ال  »ما  إتالفه«،  يعم  بما  »القتال  »التترس«،  »اإلغارة«،  مثل:  لمقاتلة 

قصدا يجوز تبعا« إىل غير ذلك من المفاهيم.
ويمكن اعتبار الخلفية الشرعية والفكرية للجماعة المقاتلة خليطا من الفكر 
االخواين والفكر السلفي وهو ما يصطلح عليه بالفكر السروري نسبة إىل محمد 
سرور المفكر الجهادي المعروف،  والبنية الفكرية للجماعة المقاتلة اقرب ما 

تكون إىل البنية الفكرية لجماعة الجيش اإلسالمي يف العراق.

** المقاتلة وتنظيم القاعدة.
القاعدة،  بقيادة بن الدن، و«الجماعة  تنظيم  بين  العالقة وطيدة  كانت 
من  بالرغم  صرح  القاعدة،  السوري،  منظر  مصعب  أبو  لكن  المقاتلة«، 
ذلك بأن أسامة بن الدن فشل يف جهوده الرامية إىل ضم الجماعة الليبية 
إىل الجبهة التي أسسها أواخر التسعينيات،  إال أن النكبات التي تعرضت 
لها الجماعة المقاتلة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من مالحقات 

وتشرد وقتل واعتقاالت أحدث انشقاقا يف صفوفها.
على  بقي  من  سوى  »المقاتلة«  من  للقاعدة  االنضمام  قرار  يؤيد  ولم 
طالبان  نظام  عن  الدويل،  والدفاع  التحالف  قوات  لمواجهة  األفغاين  التراب 

كان  المجموعة  المتهاوي،  تلك 
الليث  »أبو  الرقيعي  عمار  يقودها 
والءها  أعلنت  والتي  الليبي« 
نوفمبر  يف  القاعدة  لتنظيم  الكامل 
أيمن  باركه  الذي  الوالء  هذا   2007
على  خطوة  واعتبره  الظواهري 
من  عددا  أن  الصحيح،  غير  الطريق 
هذا  رفضوا  الجماعة  وشيوخ  قادة 

االنضمام.
هذا  حقيقة  يف  البعض  وشكك 
صوتية  كلمة  يف  جاء  الذي  اإلعالن 
مؤسسة  الظواهري،  بثتها  أليمن 

يشير خبراء الى أن الطرح الفقهي والمنهجي 
من  نسخة  ليس  المقاتلة  الجماعة  تتبناه  الذي 
تسمى  التي  الجماعات  تتبناه  الذي  الطرح 
القاعدة  تنظيم  خاصة  الجهادية،  بالسلفية 
على  تقاطعات  هناك  من  بالرغم  بفروعه، 

مستوى بعض المفاهيم والقناعات.
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التي  للدرجة   2007 نوفمبر  من  الثالث  القاعدة،  يف  عن  السحاب،  المعبرة 
وصف فيها البعض ذلك اإلعالن بـــ »يل الذراع«، وفق تقارير اعالمية.

أفاضل  من  السبق…  أهل  من  كوكبة  هي  نصه:«ها  ما  التسجيل  يف  وجاء 
الجماعة اإلسالمية المقاتلة يف ليبيا يعلنون انضمامهم لجماعة قاعدة الجهاد« 
وحث يف نفس الخطاب من سماهم المجاهدين يف شمال إفريقيا على االطاحة 
بزعماء ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الستبدال هذه األنظمة بحكم إسالمي. 
أنه  على  الظواهري  قدمه  الذي  الليبي  الليث  أبو  التسجيل  نفس  يف  وتدخل 
الليبية«  »المقاتلة  انضمام  كد  القاعدة،  وأ يف  الليبي  الجناح  عن  المسئول 

للقاعدة.
انضمام  من  عام  نحو  بعد  المقاتلة«  »الليبية  التحاق  عن  اإلعالن  وجاء 
يف  الجهادية  الجماعات  كبر  أ الجزائرية«  والقتال  للدعوة  السلفية  »الجماعة 

كثرها تسليحا وخبرة ميدانية. شمال إفريقيا،  وأ
الجزائرية  الجماعة  أن  الحالتين  بين  الفرق  أن  اىل  حينها  مراقبون  وأشار 
المالك  أميرها عبد  بيان مطول وقعه  االنضمام من خالل  بنفسها عن  أعلنت 
الودود«  عبد  مصعب  »أبو  دروكدال 
13 سبتمبر  األربعاء  يوم  نشر رسميا 
لم  الليبية  الجماعة  لكن   .2006
الظواهري  مماثال،  وتوىل  بيانا  تصدر 
األمر نيابة عن قيادتها. وبقدر ما كان 
سياق  يف  يندرج  ألنه  عاديا  اإلعالن 
تنظيم  انتهجها  احتواء«  »سياسة 

القاعدة.
الدين  ناصر  كتبها  دراسة  ويف 
›«الجماعة  بعنوان  اليعدي 
المنابع  المقاتلة..  الليبية  اإلسالمية 
إعالن  فيها  فسر  والمصبات« 
أسباب إعالن » الظواهري« النضمام » المقاتلة« قائال : يبدو أن الظواهري 
كان  القاعدة  لتنظيم  المقاتلة«  »الليبية  انضمام  عن  اإلعالن  باستعجاله 
قوي  تنظيم  بناء  استراتيجية  تجسيد  أولهما  واحد  آن  إىل هدفين يف  يرمي 
واستنزافها.  القائمة  األنظمة  لمواجهة  العريب  المغرب  بمنطقة  وموحد 
الجماعات  بين  االقتتال  حد  بلغت  التي  المواجهات  عطلته  المسعى  هذا 
المسلحة المختلفة يف الجزائر،  ولم يتسن اإلقدام عليه إال بعد أن انفردت 
انهيار  بعد  المسلح  العمل  بشأن  نهائيا  والقتال  للدعوة  السلفية  الجماعة 

المجموعات األخرى.
: ثاين الهدفين هو الرد الميداين القوي على ما كان يشاع  ويضيف اليعدي 
من محاوالت للتوصل إىل اتفاق بين الحكومة الليبية وقيادة الجماعة المقاتلة 
القابعة يف السجون أو المتناثرة يف المنايف،  يف سياق مصالحة وطنية تسربت 
أخبار أنها على وشك الحدوث وأن اإلفراج عن بعض القيادات واألتباع يف مبادرة 
الوشيك،  وهو  االتفاق  لهذا  مقدمة  يشكل  إنما  الدولية«  القذايف  لـ«مؤسسة 
الجانبين  بين  تماما  العدائية  األعمال  إلنهاء  المؤسسة  من  نية  حسن  مبادرة 

وطي صفحة المواجهات التي دامت نحو ربع قرن من الزمن.

** المقاتلة والمراجعات.
منذ نوفمبر/ تشرين الثاين 2006 دخل عناصر الجماعة المسجونين يف 
ليبيا يف حوار مع الحكومة الليبية ترعاه مؤسسة القذايف للتنمية برئاسة 
أمنية  أجهزة  ثالثة  وبرعاية  القذايف  معمر  العقيد  نجل  اإلسالم  سيف 
الداخلي،  واألمن  الخارجي  واألمن  العسكرية  االستخبارات  هي  ليبية 
والعنف،  مقابل  التكفير  ألفكار  مراجعات  يف  الدخول  على  لتشجيعهم 

المقاتلة«  »الليبية  التحاق  عن  اإلعــالن  جاء 
السلفية  »الجماعة  انضمام  من  عام  نحو  بعد 
الجماعات  أكبر  الجزائرية«  والقتال  للدعوة 
تسليحا  إفريقيا،  وأكثرها  شمال  في  الجهادية 

وخبرة ميدانية.
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اإلفراج عنهم على أمل إغالق ملفهم لألبد.
وال يكمن الهدف الرئيسي لسيف اإلسالم القذايف يف إنهاء محاوالت إسقاط 
لبيبا.ففي  على  القاعدة  تنظيم  تأثير  لوقف  محاولة  هو  فحسب،  بل  النظام 
القوات  قبل  من   2006 يف  عليها  العثور  »القاعدة«،  تم  لتنظيم  تعود  وثائق 
انضماما  العربية  الشعوب  كثر  أ هم  الليبيين  أن  العراق،  تبين  يف  األمريكية 

للتنظيم االرهايب.
يف  تصحيحية  »دراسات  بعنوان  ضخمة  مراجعات  المقاتلة  قيادة  أصدرت 
جواز  عدم  إىل  فيها  وخلصت  الناس«  على  والحكم  والحسبة  الجهاد  مفاهيم 
حمل السالح لقلب األنظمة العربية واإلسالمية. ويف العام 2009،  قام زعماء 
سراحهم.  إطالق  إىل  أدى  الذي  الليبية،  األمر  للدولة  اعتذار  بتقديم  الجماعة 
وبديل،  سموه »الحركة  إطار سياسي جديد  تأسيس  الجماعة  أعضاء  واختار 
فبراير/  15 يوم  تأسيسي  بيان  يف  عنه  للتغيير«،  وأعلنوا  الليبية  اإلسالمية 

شباط 2011.
والتكفير  الحكام  عن  الخروج  مثل  اشكالية  لمسائل  المراجعات  وتطرقت 
ومشروعية الصدام المسلح مع األنظمة إىل غير ذلك من المسائل ،  واعتبرت 

التاريخ  امتداد  على  انه  الجماعة 
على  الخروج  يكن  لم  اإلسالمي 
الفتنة  عوامل  من  عامل  إال  الحكام 
والماسي،  ابتداء  الكوارث  يورث 
يزيد  على  الحسين  اإلمام  خروج  من 
يومنا  إىل  63هـ  سنة  معاوية  ابن 
مهمتها  أن  الجماعة  هذا،  واعتبرت 
مشاريع  يف  االنخراط  هي  الجديدة 

النهضة والتنمية والبناء.
ما  سرعان  المرجعات  هذه  لكن 
استخدمتها  مناورة  مجرد  أنها  اتضح 
،  »اإلخوان«  اإلسالمية  الجماعات 
و«الجماعة الليبية المقاتلة«،  إلخراج 
السجون،  فهذه  من  عناصرها 

أحداث  اندالع  مع  الدولة  ومحاربة  السالح  إىل  عادت  ما  سرعان  الجماعات 
 600 من  كتاب  يف  جمعت  مراجعات  من  كتب  ما  أن  2011،  لتؤكد  فبراير 
الدولة  إلسقاط  تآمري  مشروع  ومراوغة،  ضمن  خداع  سوى  تكن  لم  صفحة 

الليبية ونشر الفوضى.
الجماعات،  فقد  هذه  لدى  التي  المتطرفة  التكفيرية  الشحنة  من  وبالرغم 
انخرطت يف لعبة التحالف الدويل التي استهدفت إسقاط نظام العقيد معمر 
المقاتلة  الليبية  للجماعة  المدربة  العسكرية  العناصر  قادت  حيث  القذايف. 
تحت  فبراير،  وذلك  أحداث  إندالع  مع  الليبي  الجيش  ضد  العمليات  عديد 
عسكرية  نقاط  استهداف  يف  بدوره  شارك  الذي  الناتو  حلف  من  جوي  غطاء 

نظامية عديدة يف تلك الفترة.
لتلك  الرئيسي  الهدف  أن  تماما  الراحل،  مدركا  العقيد  األثناء،  كان  ويف 
الجماعات هو السلطة السياسية والوصول إليها بقوة السالح لفرض الهيمنة 
على نطاق واسع ومدة طويلة،  كما كان مدركا لخطورتهم على األمن الدويل 
معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  أطلقه  تحذير  خالل  من  هذا  وإتضح  عموما. 
القذايف،  لرئيس الوزراء البريطاين السابق توين بلير من خطر التطرف اإلسالمي 

الذي يهدد أوروبا.
 25 يف  لبلير  قال  القذايف  2016،  أن  يناير  »تلغراف«،  يف  صحيفة  وذكرت 
فبراير/ شباط عام 2011،  عندما عمت الفوضى وأعمال الشغب يف ليبيا،  إنه 
الصحيفة  ونقلت  القاعدة«.  المتمردين من »تنظيم  البالد من  يسعى لحماية 

2016،  أن  يناير  »تلغراف«،  في  صحيفة  ذكرت 
شباط  فبراير/   25 في  لبلير  قــال  القذافي 
وأعمال  الفوضى  عمت  2011،  عندما  عام 
البالد  لحماية  يسعى  ليبيا،  إنه  في  الشغب 
ونقلت  القاعدة«.  »تنظيم  من  المتمردين  من 
نقاتلهم  ال  »نحن  قوله  القذافي  عن  الصحيفة 

بل هم من يهاجموننا.
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عن القذايف قوله »نحن ال نقاتلهم بل هم من يهاجموننا،  وأخبرك الحقيقة: إن 
الموقف ليس صعًبا والقصة ببساطة هي أن هناك منظمة زرعت خاليا نائمة 
على  الحصول  إفريقيا،  استطاعوا  شمال  يف  القاعدة  تنظيم  نفسها  تسمي 
أسلحة،  وهم يرهبون الناس،  والناس ال يستطيعون الخروج من بيوتهم،  إنها 

حالة جهاد«.
وأشارت الصحيفة إىل أنه بعد ثالثة أسابيع من هذه المكالمة،  بدأ تحالف 
الدول الغربية،  بما يف ذلك بريطانيا،  بشن غارات جوية على ليبيا،  وأضافت 
اإلطاحة  محلها،  فبعد  يف  كانت  القذايف  تحذيرات  أن  »يبدو  الصحيفة: 
به،  تدهورت األوضاع يف ليبيا وما زالت غارقة يف حرب أهلية. الكثير من األراضي 
بتنظيم. »داعش«،  والكثير  المرتبطون  المتطرفون اإلسالميون  يسيطر عليها 
من اإلرهابيين أرسلوا إىل فرنسا،  يف نوفمبر/ تشرين الثاين،  قاموا بالهجمات 

اإلرهابية التي ارتكبت يف باريس«.

** المقاتلة تسعى للسلطة.
تحت مسمى »المجلس العسكري 
الجماعة  أمير  لطرابلس«،  ظهر 
يف  بلحاج  عبدالحكيم  المقاتلة 
جماعته  نوايا  على  للتغطية  محاولة 
الساعية للوصول اىل السلطة.وعقب 
السياسي  ثوب  بلحاج  ارتدى  ذلك 
كانت  »الوطن«.فيما  لحزب  زعيماً 
عن  لتعلن  تتمدد  جماعته  أذرع 
كان  سياسية  كشخصيات  نفسها 
مؤسس  الساعدي  سامي  أبرزها 
حزب األمة الوسط ومعه عبدالوهاب 
الليبي،  أبرز  أبويحيى  شقيق  القايد 
الدن،  وعلي  بن  أسامة  مساعدي 
المعزول  للمفتي  الممثل  والمعاصرة  األصالة  حزب  مؤسس  السباعي 

الصادق الغرياين.
أحزاب  2012،  سارعت  عام  برلمانية  انتخابات  أول  يف  فشلها  ومع 
العدالة  حزب  يف  الممثلة  المسلمين  اإلخوان  جماعة  مع  المقاتلة،  للتحالف 
المسلمين  اإلخوان  حزب  عليها  تحصل  التي   17 الـ  المقاعد  والبناء.وكانت 
مناصب  لتويل  جهادية  لشخصيات  اآلمن  الممر  لــ«المقاتلة«  مقاعد  وخمسة 
رفيعة،  كان أبرزها »وكيل وزارة الدفاع« التي توالها خالد الشريف الذي تدرج 
بذات  الوطني«،  محتفظا  الحرس  لجهاز  »رئيسا  منصبه  حتى  المناصب  يف 
سابقاً  مقراً  كان  الذي  الذي  الهضبة«  »سجن  على  اإلشراف  وهي  المهمة 
كثر السجون سيئة السمعة يف  للكلية العسكرية.ويعتبر سجن الهضبة ،  أحد أ
كثر من ألفين من المعتقلين،  جلهم  العاصمة طرابلس،  يقبع خلف أسواره أ

من رموز النظام السابق.
اللجان  أبرزها  أخرى،  كانت  مناصب  المقاتلة  الجماعة  زعامات  تولت  كما 
 2007 يف  زعمت  ما  خالف  أجدابيا.وعلى  ويف  سرت  ويف  الجنوب  يف  األمنية 
تخليها عن السالح،  فقد بادرت بتنظيم نفسها ضمن مليشيات مسلحة توالها 
للجماعة  األول  المنظر  الصاليب  علي  شقيق  بنغازي  يف  الصاليب  إسماعيل 
والمقيم يف العاصمة القطرية الدوحة،  وسالم دريب آمر كتيبة شهداء بوسليم 

يف درنة،  وعلي التير رئيس اللجنة األمنية يف سرت وغيرهم.
جديدا  مسلحا  تواجدا  مباشر  غير  بشكل  الجماعة  2012،  اتخذت  عام  ويف 
 2012 عام  ابريل  يف  رسميا  أعلنت  التي  الشريعة«  أنصار  »جماعة  يف  ممثال 
غرب  صبراتة  يف  المدهوين  المختار  وعمر  الزهاوي  محمد  بإمرة  بنغازي  يف 

غير  بشكل  الجماعة  2012،  اتخذت  عام  في 
»جماعة  في  ممثال  جديدا  مسلحا  تواجدا  مباشر 
ابريل  في  رسميا  أعلنت  التي  الشريعة«  أنصار 
الزهاوي  محمد  بإمرة  بنغازي  في   2012 عام 
غرب  صبراتة  في  المدهوني  المختار  وعمر 

البالد،  وعلي التير في سرت.
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أنصار  بجماعة  صلتها  المقاتلة  قادة  نفي  سرت.ورغم  يف  التير  البالد،  وعلي 
الشريعة إال أن الصلة بدت واضحة،  فالمدهوين والتير والزهاوي هم من أبرز 

عناصر »المقاتلة« بال شك.
جماعة  الشريعة  أنصار  األمن  مجلس  العام،  أعلن  ذات  من  سبتمبر  ويف 
ذلك  بنغازي،  ودفع  يف  األميركي  السفير  بمقتل  تورطها  خلفية  على  إرهابية 
مسمى  المرة  هذه  واتخذت  جديدة  أجسام  ضمن  للظهور  المقاتلة  الجماعة 
وأجدابيا  وسرت  وصبراتة  ودرنة  بنغازي  يف  المجاهدين  شورى  مجالس 
الصلة  نفي  يف  الجماعة  تفلح  أخرى،  لم  جهة  األشخاص.من  ذات  يقودها 
عضوا  كان  الذي  بوسدرة  محمد  فيها  البازر  والقيادي  بداعش،  فالعضو 
وتفاوضه  سرت«  يف  الجهاد  بــ«شباب  لقاءه  العام،  أعلن  الوطني  بالمؤتمر 
معه،  مقرا بأنه »على صلة طيبة بهم« من أجل التهدئة واالنخراط يف حوار مع 
هياكل الدولة،  بل برأ بوسدرة،  مؤسسي داعش يف سرت من تهمة اإلرهاب.

** هزائم المقاتلة.
عناصر  بنغازي،  فرت  يف  الجيش  حققها  التي  العسكرية  االنتصارات  إثر 
مسلح  تشكيل  عن   2017 العام  من  يونيو  يف  لتعلن  بنغازي  من  الجماعة 
للمفتي  الشرعية  وتبعيته  بنغازي«  عن  الدفاع  »سرايا  اسم  تحت  جديد 
المعزول،  وبدا واضحا خروج شخصيات الجماعة يف البيان التأسيسي المتلفز 
بلمختار  صحبة  الحقا  مريئ  تسجيل  يف  ظهر  الذي  النوفلي«  كــ«الساعدي 
والمعروف  الجماعة  يف  البارز  القيادي  الحسناوي  أجدابيا،  وأحمد  يف  األعور 

ونقلهم  المقاتلين  تجنيد  يف  بنشاطه 
إىل سوريا.

يف  الليبي  الجيش  نجاح  ومع 
منطقة  يف  النفطية  لموائن  السيطرة 
موازين  النفطي،  تغيرت  الهالل 
وسط  البالد،  السيما  يف  القوى 
ميليشيات  ضربت  التي  االنقسامات 
إىل  أشارت  ليبيا«،  والتي  »فجر 
الليبية  »الجماعة  نهاية  بداية 
عام  تشكلت  ليبيا  المقاتلة«.وفجر 
مدينة  ميليشيات  تحالف  من   2014
لتنظيم  موالية  مصراتة،  بعضها 

الهش  التحالف  أخرى.لكن  وفصائل  المقاتلة  الليبية  اإلخوان،  والجماعة 
انسحابها  مصراتة  إعالن  إثر  التفكك  يف  بدأ  الميليشيات  هذه  جمع  الذي 
 .2015 عام  فبراير من  السياسي يف  بالحوار  وقبولها  ليبيا«  من عملية »فجر 
األمم  تدعمها  2016،  والتي  العام  يف  الوطني  الوفاق  حكومة  وصول  وبعد 
المتحدة،  اصطفت بعض الميليشيات بالوالء لحكومة الوفاق الوطني،  وبقي 

البعض موالين للمؤتمر المنحل،  وكذلك األفراد والجماعات المتطرفة.
30 مارس/آذار2016،  حيث  وعقب دخول المجلس الرئاسي طرابلس،  يف 
يف  جديدة  وعداوات  تحالفات  البحرية،  ظهرت  ستة  أبو  قاعدة  يف  تحصن 
يف  المسلحة  الجماعات  من  مجموعة  على  المجلس  العاصمة،  واعتمد 
واسعة  وأجزاء  والجنوبية  الوسطى  األجزاء  على  سيطرتها  بسطت  العاصمة 
معها  المتنافسة  المسلحة  الجماعات  بتهجير  طرابلس،  وقامت  غرب  من 

تدريجيا خالل سلسلة من االشتباكات.
متفرقة،  ففي  إشتباكات  بعد  العاصمة  المقاتلة يف  مواقع  وتسارع سقوط 
مقر  على  السيطرة  طرابلس«،  من  »ثوار  كتيبة  2016،  تمكنت  أغسطس 
هيثم  يقودها  التي  الكتيبة  الفرناج،  وطردت  بحي  العامة  االستخبارات 
التاجوري جميع الموجودين بالمقر،  كما سيطرت على مقر البعثات الدراسية 

العاصمة  في  المقاتلة  مواقع  سقوط  تسارع 
أغسطس  متفرقة،  ففي  إشتباكات  بعد 

طرابلس«،  من  »ثــوار  كتيبة  2016،  تمكنت 
بحي  العامة  االستخبارات  مقر  على  السيطرة 
هيثم  يقودها  التي  الكتيبة  الفرناج،  وطردت 

التاجوري جميع الموجودين بالمقر.
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على  المحسوب  نوح  يقوده مصطفى  الذي  االستخبارات  لمقر جهاز  المجاور 
ماتسمي  ميليشيا  مقر  2016،  سقط  ديسمبر  المقاتلة. ويف  الليبّية  الجماعة 
أغلب  الذويبي«،  وفرار  »نعيم  المدعو  يقودها  والتى  السادسة«  »الفرقة 
ثوار  كتيبة  المقاتلة،  بيد  الليبية  للجماعة  التابعة  القوة  عناصرها،  وهي 
مواجهات  بعد  الظهرة  منطقة  ىف  التاجوري«  »هيثم  يترأسها  والتى  طرابلس 

عنيفة سقط خاللها عدد من القتلى والجرحى،  وسط العاصمة طرابلس.
ويف 26 مايو 2017،  سيطرت كتيبة »ثوار طرابلس« على سجن الهضبة،  بعد 
المقاتلة  الليبية  الجماعة  يف  للقيادي  التابعة  القوات  مع  مسلحة  اشتباكات 
المسؤول عن السجن خالد الشريف.وأعقب ذلك،  أصدار القائم بأعمال النائب 
العام يف طرابلس الصديق الصور أوامر بالقبض على خالد الشريف وعدد من 
أعضاء الجبهة الليبية المقاتلة،  يف ما أعتبرأول إجراء رسمي،  ضد أعضاء من 
الجماعة اإلسالمية. وبالتوازي مع خسارة ميليشيات »الجماعة الليبية المقاتلة« 
مواقعها يف طرابلس،  تصاعد الضغط 
يونيو  عليها،  ففي  وخارجيا  داخليا 
واألمن  الدفاع  لجنة  2017،  وضعت 
القومي بمجلس النواب الليبي قائمة 
تضم 75 شخصا إرهابيا يف ليبيا على 
وضعهم  قطر،  طلبت  بدولة  عالقة 
العربية،  من  اإلرهاب  قائمة  على 
إىل  إضافة  الشريف،  خالد  بينهم 
الليبية  والشركات  الكيانات  من  عدد 
إرهابية  تنظيمات  بقيادات  المرتبطة 
كشركة األجنحة للطيران التي يملكها 
الحكيم  عبد  المقاتلة  الجماعة  أمير 
بلحاج. وتصاعدت االتهامات للجماعة 
بالوقوف وراء اعتداءات ارهابية خارج 
مانشستر.ويف  تفجير  ليبيا،  ومنها 
2017،  تحدثت  مايو   28 البريطانية،  األحد  غارديان«  تقرير نشرته جريدة »ذا 
واأليديولوجيات  وأفكارها  المقاتلة«  الليبية  اإلسالمية  »الجماعة  عن  فيه 
لتنفيذ  العبيدي  اعتمد عليه سلمان  الذي  »المرجع  إنها  تتبعها،  وقالت  التي 
وعائلته  العبيدي  بين سلمان  العالقات  الجريدة عن شبكة  هجومه«.وتحدثت 
أعضاء  من  كبيًرا  عدًدا  أن  المقاتلة«،  خاصة  الليبية  »الجماعة  يف  وأعضاء 

الجماعة فروا إىل مدينة مانشستر البريطانية.

** أهم رموز المقاتلة.
عبد الحكيم بلحاج: من مواليد 1966 بطرابلس وهو خريج الهندسة المدنية 
بما  للقيام  أفغانستان  إىل  سافر  مباشرة  تخرجه  وبعد  طرابلس  جامعة  من 
1988م وشارك فيما وصف بالجهاد األفغاين آنذاك وبقي  وصفه الجهاد عام 
هناك عدة أعوام ثم شارك يف تأسيسي الجماعة اإلسالمية الليبية المقاتلة يف 
22 دولة  بداية التسعينيات ولكن بعد فتح كابل ترك أفغانستان وسافر إىل 
أبرزها: أفغانستان،  باكستان،  تركيا،  السودان ثم عاد إىل ليبياعام 1994 وبدأ 
لعمل عسكري ضد  للتجهيز  األخضر  الجبل  بـ  وتدريبها  الجماعة  ترتيب  إعادة 

الليبية. الدولة 
اعتقل بلحاج يف ماليزيا فبراير عام 2004 عن طريق مكتب الجوازات والهجرة 
بتدخل من المخابرات األمريكية ثم ترحيله إىل بانكوك للتحقيق معه من قبل 
وكالة المخابرات األمريكية CIAوبعد اعتقاله يف غوانتانامو تم ترحيله إىل ليبيا 
يف2004 وبقي يف السجن حتى عام 2010 وخرج بموجب عفو بعدما توسط له 

قيادات إخوانية أبرزها علي الصاليب ويوسف القرضاوي.

عن   2004 عام  فبراير  ماليزيا  في  بلحاج  اعتقل 
من  بتدخل  والهجرة  الجوازات  مكتب  طريق 
بانكوك  إلى  ترحيله  ثم  األمريكية  المخابرات 
المخابرات  وكالة  قبل  من  معه  للتحقيق 
األمريكية CIA وبعد اعتقاله في غوانتانامو تم 
السجن  في  وبقي   2004 في  ليبيا  إلى  ترحيله 
بعدما  عفو  بموجب  وخــرج   2010 عام  حتى 
توسط له قيادات إخوانية أبرزها علي الصالبي 

ويوسف القرضاوي.
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شارك يف أحداث 2011 التي أدت إىل إسقاط الدولة الليبية حيث ظهر يف باب 
العزيزية وقدم بصفة قائد المجلس العسكري طرابلس آنذاك وتحول سريعا 
وانتمائه  اإلخوان  لتيار  دعمه  بحكم  وسياسي  عسكري  ملياردير  وقائد  إىل 
األجنحة  شركة  أسس  الوطن،  كما  حزب  ترأس  المتطرفة،  حيث  للجماعات 
بين  الرحالت  عشرات  يوميا  تؤّمن  طائرات  عدة  يمتلك  للطيران،  وأصبح 
طرابلس وعدة دول أخرى حيث ساعدته الدوحة يف تكوين وتسليح ميليشيات 
مسّلحة مارست عّدة جرائم إرهابية يف حق الشعب الليبي،  كما وفرت له قناة 
تيار  ليبيا،  وتمكين  يف  المتشّدد  لمشروعه  للترويج  اإلعالمي  الدعم  الجزيرة 

اإلسالم السياسي وتنظيم اإلخوان من حكم البالد.
يف يناير 2018 أمر القضاء الليبي باعتقاله وشخصيات أخرى بتهمة التورط 
ليبيا،  حيث  يف  جرائم  وارتكاب  ليبية  عمومية  منشآت  على  هجمات  بعدة 
تستخدمها  التي  اإلرهابية  األذرع  وأحد  القطري  النظام  عميل  بأنه  يوصف 
هشام  المصري  اإلرهايب  كشف   2019 البالد.ويف  يف  الفوضى  لتعزيز  الدوحة 
أن  للقاهرة  بترحيله  وقام  عليه  القبض  الليبي  الجيش  القى  الذي  عشماوي 

بلحاج كان يقوم بدعم مجموعات تابعة لعشماوي يف درنة ماديا ولوجستييا.
المسؤول  شريف: هو  خالد 
العسكري بالجماعة الليبية اإلسالمية 
تقرير  حازم«.يف  »أبو  ويكنى  المقاتلة 
رايتس«  »هيومن  منظمة  نشرته 
عالقته  عن  الشريف  يتحدث 
من  وخروجه  المقاتلة  بالجماعة 
عام  طرابلس  يف  شريف  ُولد  ليبيا:« 
 1988 أبريل  يف  ليبيا  وغادر   1965
عاماً   23 العمر  من  يبلغ  كان  عندما 
يدرس  الوضع«.كان  »تدهور  بسبب 
الصيدلة يف طرابلس. بدأ هو وآخرون 
الُحكم  نظام  قلب  لمحاولة  مجموعة 
لكن تم إعدام أحد أصدقائه. بعد ذلك 
قرر هو وآخرون يف المجموعة مغادرة 
الخوف،  وأيضاً  من  ليبيا،  بدافع 
للتنظيم والتدريب. غادر شريف ليبيا 

متجهاً إىل السعودية ومنها إىل باكستان ثم أفغانستان.
للغاية يف الجماعة اإلسالمية الليبية المقاتلة،  ثم أصبح نائب  أصبح نشطاً 
رئيس التنظيم. يف عام 1995 انتقل إىل السودان،  حيث قال إن الجماعة بدأت 
السودان  مغادرة  على  أُجبر  ثم  الليبية.  الحكومة  ضد  العمليات  بعض  هناك 
عام 1996 فذهب إىل تركيا ومنها عاد إىل باكستان التي عاش فيها حتى عام 

.2002
القبض  تم  إيران،  لكن  إىل  واسرته  ذهب  سبتمبر/أيلول   11 هجمات  بعد 
عليه يف إيران وأُجبر على العودة إىل باكستان. عاد إىل باكستان يف مطلع عام 
2003. ويف أبريل من نفس العام ألقت السلطات الباكستانية القبض عليه ثم 
كز احتجاز يف أفغانستان،  ليتم تسليمه للسلطات الليبية يف العام  نُقل إىل مرا

2005،  ويحكم باإلعدام،  لكنه أنقذ رأسه من المشنقة بــ« مراجعات زائفة«.
بعد 17 فبراير، أصبح خالد الشريف »وكيالً لوزارة الدفاع« و »أمراً للحرس 
نظام  يف  القادة  كبار  يحوي  الذي  الهضبة«  »سجن  عن  ومسؤوالً  الوطني« 
العقيد معمر القذايف. أصبح الشريف »أمير حرب« يعين ويعزل ويقتل أيضاً. 
أن  لم ينسى  أنه  المتطرفة حتى  الجهادية  السلفية  النتماءاته  بقي وفياً  لكنه 
يتمنى  القتيل،  والذي  طالبان  حركة  زعيم  عمر«  »المال  وفاة  يف  تعزية  ينشر 

الشريف أن يؤسس إمارة إسالمية مثله ويحكمها بالحديد والنار والمال.

خالد  ذهب  سبتمبر/أيلول   11 هجمات  بعد 
شريف واسرته إلى إيران،  لكن تم القبض عليه 
في إيران وأُجبر على العودة إلى باكستان. عاد 
إلى باكستان في مطلع عام 2003. وفي أبريل 
الباكستانية  السلطات  ألقت  العام  نفس  من 
في  احتجاز  مراكز  إلى  نُقل  ثم  عليه  القبض 
الليبية  للسلطات  تسليمه  أفغانستان،  ليتم 
أنقذ  2005،  ويحكم باإلعدام،  لكنه  العام  في 

رأسه من المشنقة بــ« مراجعات زائفة«.
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سامي الساعدي: يعد الساعدي المكنى »أبو المنذر«،   المسؤول الشرعي 
الزعيم  حكم  نظام  فترة  منذ  بـ«اإلرهابية«  المصنفة  المقاتلة  الليبية  للجماعة 
مع  التسعينات  سنوات  قاتلت  التي  القيادات  وأبرز  القذايف،    معمر  الراحل 
عبد  اآلخر  القيادي  رفقة  وباكستان  أفغانستان  يف  وطالبان  القاعدة  تنظيم 
الحكيم بلحاج،   قبل أن يتم القبض عليه بعد هروبه إثر الهجوم على طالبان 

والقاعدة أواخر سنة 2001،   وتسليمه إىل الحكومة الليبية.
وبعد 7 سنوات من السجن يف ليبيا،   أطلق سراح الساعدي بعد المراجعة 
التي قادتها جماعة اإلخوان،   ثم غادر نحو بريطانيا،   أين حصل على اللجوء 
السياسي،   ليعود إىل ليبيا عام 2011 بعد سقوط نظام الزعيم الراحل معمر 
وعمل  العام،    الوطني  المؤتمر  مفتي  نائب  منصب  الساعدي  القذايف.وتقلد 
منظرا دينيا للجماعات المتطرفة التي كانت تقاتل الجيش الليبي يف بنغازي 
ودرنة،   حيث كشفت تسريبات لمكالمات صوتية له، ارتباطه بمقاتلين تابعين 

لتنظيم القاعدة، إذ كان له دور بارز يف توجيههم يف محاور القتال.
يرتبط الساعدي بالدوائر القطرية ودوره يف توفير الدعم الطبي واللوجيستي 
للجماعات اإلرهابية يف ليبيا، وتنسيق 
القطريين  المسؤولين  مع  الساعدي 
بتأشيرة  الدوحة  إىل  الدائم  وسفره 
آل  عيد  مؤسسة  عن  صادرة  دخول 
قوائم  على  المصنفة  الخيرية  ثاين 
األربع  الدول  عن  الصادرة  اإلرهاب 
المقاطعة للدوحة، مؤكدة أن المنسق 

يف إجراءات التأشيرة مواطن قطري.
سامي  توعد  الماضي،  مايو  يف 
يف  الجيش  الساعدي،  مؤيدي 
والطرد  طرابلس،  بالتهجير  العاصمة 
الساعدي،  يف  المدينة.وقال  من 
تدوينة نشرها على حسابه الشخصي 
االجتماعي  التواصل  بموقع 
اللي  بالله  »فيسبوك«:«بالليبي.. 
زال  وما  اطرابلس  ولد  روحه  مداير 
ويمشي  حوشه  حفتر،  يبيع  يبي 
منه  فيه  زال  ما  مليشيات... تصوروا  فيهاش  وما  وحرية  وأمان  أمن  لبنغازي 

النوع هذا«.
رموز  أهم  من  وهو  الرقيعي  عمار  الحقيقي  الليبي: واسمه  الليث  أبو 
الجماعة المقاتلة وقائد معاركها ضد القوات األمريكية يف أفغانستان،  وقد 
،  ونشرت   2007 عام  من  نوفمبر  يف  القاعدة  تنظيم  إىل  انضمامه  أعلن 
الرسائل  من  مجموعة  للقاعدة  اإلعالمي  الدراع  السحاب  مؤسسة  له 
والخطابات، كان معتقال بسجن الرويس بالمملكة العربية السعودية ، لكنه 
استطاع الفرار منه وااللتحاق برفاقه يف أفغانستان ،  وقتل يف 29 يناير من 
عام 2008 يف شمال وزيرستان يف هجوم شنته طائرة أمريكية بون طيار يف 

منزل كان يقيم به.
القيادات والمنظرين  الرموز كان هناك مجموعة أخرى من  إىل جانب هؤالء 
صراعها  الليبية،  وإدارة  الجماعة  خيارات  على  كبير  تأثير  لهم  كان  الذين 
فكرية  أعمدة  وشكلوا  القاعدة  تنظيم  يف  انصهروا  أغلبهم  وتوجهاتها،  لكن 
الرجل  مقتل  بعد  نجمه  صعد  الذي  المصرايت  هللا  لها،  كعطية  واستراتيجية 
مؤخرا  اغتياله  يتم  أن  »قبل  اليزيد  أبو  مصطفى  القاعدة  تنظيم  يف  الثالث 
القاعدة  قادة  من  وهو  الليبي  الفرج  ،  وأبو  طيار«  بدون  طائرة  بواسطة 

المعتقلين.

»أبو  المكنى  الساعدي  الساعدي: يعد  سامي 
الليبية  للجماعة  الشرعي  المسؤول  المنذر«،   
فترة  منذ  بـ«اإلرهابية«  المصنفة  المقاتلة 
القذافي،    معمر  الراحل  الزعيم  حكم  نظام 
التي قاتلت سنوات التسعينات  القيادات  وأبرز 
أفغانستان  في  وطالبان  القاعدة  تنظيم  مع 
الحكيم  عبد  اآلخر  القيادي  رفقة  وباكستان 
هروبه  بعد  عليه  القبض  يتم  أن  قبل  بلحاج،   
سنة  أواخر  والقاعدة  طالبان  على  الهجوم  إثر 

2001،   وتسليمه إلى الحكومة الليبية.
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معالم الخارطة الجهادية في ليبيا بعد 2011 ..

 الميالد من رحم
سقوط الّدولة

رامي التلغ

العقيد  نظام  إسقاط  عنها  إنجّر  التي  بليبيا   2011 أحداث  إندالع  مع 
الراحل معّمر القذايف، شهدت الدولة الليبية حالة من الضعف و الهوان 
التي  السياسية  للصراعات  نتيجة  الدولة  أصبحت  إذ  النظير  منقطع 
تعيش على وقعها عاجزة على إنفاذ القانون حيث صنفها كثيرون أنها 

أمست أقرب إىل »الدولة الفاشلة«. 
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و  للجماعات  مغرية  وجهة  منها  جعلت  البالد،  عاشتها  التي  الظرفية  هذه 
التشكيالت المسلحة الموازية للدولة خاصة ذات التوجهات الجهادية اإلسالمية 
عن  فضال  و داعش  الشريعة  كأنصار  جهادية  سلفية  أفكارا  يحمل  من  منها 
بقيادة  المقاتلة  الليبية  الجماعة  بقايا  من  االخرى  الصغيرة  المجاميع  بعض 
الليبي سنة  النظام  إثر إسقاط  الشريعة  أنصار  تنظيم  الزهاوي تشكّل  محّمد 
2011 حيث يتمتع هذا التنظيم الجهادي الجديد بعالقات متينة مع السلفية 
الجهادية يف ليبيا و التي تمثل جماعة ظل أنصار الشريعة يف درنة بقيادة أبو 
بن قومو،  احد سجناء معتقل غوانتنامو سابقا.  وهي  تنظيم دعوي  سفيان 
اجتماعي مسلح يهدف لتحكيم الشريعة اإلسالمية يف ليبيا و تأسس يف مايو 

2012 بعد األنفصال عن سرايا راف هللا سحايت التي شاركت يف تأسيسها. 
القنصلية  على  بالهجوم  للتنظيم  اإلتهام  أسهم  إتجهت   ،2013 سنة  يف 
مقتل  إىل  إنتهت  التي  السنة  نفس  من  سبتمبر  شهر  يف  ببنغازي  األمريكية 
السفير األمريكي كريس ستيفنز وثالثة أمريكيين آخرين و أعلن آنذاك تنظيم 
القاعدة يف الجزيرة العربية يف بيان أن الهجوم جاء انتقاما لمقتل الشيخ أبو 
يونيو/حزيران  يف  طيار  بدون  بطائرة  جوية  غارة  يف  قادتها  أحد  الليبي  يحيى 

 .2012
هاين  باسمها  المتحدث  لسان  على  قالت  و  ذلك  نفت  قد  الجماعة  أن   إال 
القنصلية  مقر  استهدف  الذي  الهجوم  يف  تشارك  لم  الجماعة   « المنصوري 
الواليات  يف  أنتج  لإلسالم  مسيء  فيلم  على  االحتجاجات  خضم  يف  األميركية 

المتحدة«. 
االدىن يف سبتمبر  الشرق  السياق، نشر معهد واشنطن لسياسات  يف ذات 
من  عدد  تستخدم  ليبيا  يف  »ان  زيلين  هارون  الباحث  قال  تقريًرا،   2012

الجماعات مجموعة متنوعة من اسم »أنصار الشريعة«. 
وثمة اثنتان من أبرز الجماعات هما »كتيبة أنصار الشريعة يف بنغازي« التي 
القنصلية  على  األخير  الهجوم  يف  الرئيسي  بها  المشتبه  أنها  على  إليها  ُينظر 
غوانتانامو  سجين  بقيادة  درنة«  يف  الشريعة  »أنصار  وهي  بروزاً  أقل  وأخرى 
السابق أبو سفيان بن قومو.  وكلتا الجماعتين قد تم تأسيسهما عقب موت 
الزعيم الليبي السابق معمر القذايف لكنهما غير مرتبطتين ببعضهما البعض. 
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 وقد أعلنت »أنصار الشريعة يف بنغازي« 
شباط/فبراير  يف  األوىل  للمرة  نفسها  عن 
كان  الذي  الزهاوي  محمد  بقيادة   2012
الصيت  سيئ  سجن  يف  سجيناً  السابق  يف 
القذايف.  وقد  زمن  يف  سليم«  »أبو  يدعى 
استضافت الجماعة ما تمنت أن يكون أول 
ما  حضره  حزيران/يونيو  يف  سنوي  مؤتمر 
بينهم عدد من  ألف شخص من  يقرب من 
الدولة  يدعون  كلهم  األصغر  الميليشيات 
أن  الشريعة.  واألرجح  تطبيق  إىل  الليبية 
كانوا  المشاركين  أولئك  من  مئات  بضعة 

من أعضاء »أنصار الشريعة يف بنغازي«. 
الشريعة  »أنصار  :«ومثل  التقرير  يضيف 
يف  الشريعة  »أنصار  كان  التونسيين« 
اجتماعية  خدمات  أيضاً  يقدمون  بنغازي« 
حيث قام أفرادها بتنظيف الطرق وإصالحها 
رمضان  شهر  خالل  صدقات  وقدموا 
يف  األمن  توفير  يف  يساعدون  مؤخراً  وكانوا 
تقر  الجماعة  أن  بنغازي.  ورغم  مستشفى 
الصوفية يف  والمقابر  األضرحة  بأنها هدمت 
لنفسها  تصوغ  أن  حاولت  أنها  إال  بنغازي 
تفسير  عن  مدافعة  بأنها  محلياً  توصيفاً 
ذات  يف  المساعدة  مع  لإلسالم  صارم 
األساسية  االحتياجات  توفير  على  الوقت 
التي   - تصريحاتها  على  للمجتمع.  وبناءاً 
كانوا  منها  أفراداً  أن  تأكيدات  من  تطورت 
متورطين بشكل فردي يف الهجوم إىل إنكار 
»أنصار  تنظيم  أن  يبدو   - تورط  ألي  صريح 
تخطى  أنه  فهم  قد  بنغازي«  يف  الشريعة 

الحدود ولذا فهو يحاول إنقاذ سمعته«.
له  داعش  تنظيم  وجد  آخر،  جانب  من 
كتوبر 2014  موطئ قدم يف ليبيا بداية من أ
تنظيم  وجود  عن  إعالن  أول  كان  حيث 
فيديو  شريط  عبر  كان  ليبيا  »داعش«يف 
من  حشداً  أظهر  إذ  االنترنت  على  نشر 
»مجلس  يسمى  لما  التابعين  المسلحين 
درنة  مدينة  اإلسالم«يف  شباب  شورى 
بكر  أبا  وزعيمه  التنظيم  يبايعون  الساحلية 

البغدادي. 
ويتحّدر مقاتلو »المجلس« من مسلحين 
بـ«كتيبة  يعرف  كان  فيما  سوريا  يف  قاتلو 
أغلبها  يف  تكونت  والتي   2012 عام  البتار« 
يف  واستقروا  بعد  فيما  عادوا  ليبيين  من 
إحدى  مع  شرسة  معارك  وخاضوا  درنة 
يف  القذايف  نظام  ضد  المقاتلة  الكتائب 
قبل  سليم«(  أبو  شهداء  )»كتيبة  المدينة 
إعالنها الرسمي الخضوع لسلطة البغدادي. 
وقد أعلن البغدادي فيما بعد قبول ليبيا 

في  اإلسالميين  تجربة  الغربية  الدول  دعمت 
السياسي  الغطاء  لهم  وفرت  التي  السلطة 
لتحرك هذه الجماعات و التي كانت حجة الغرب 
بأن دعم »اإلسالم المعتدل« سيحجـم من دور 

المتطرفين والنتيجة كانت معاكسة تماما.
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برقة )شرق(  ثالث »واليات« شملت  إىل  الخالفة« وقسمها  »دولة  كجزء من 
وطرابلس )غرب( وفزان )جنوب(،  فيما تناقلت تقارير أمنية أسماء مؤسسي 
أنه قتل يف غارة أمريكية  األنباري )يعتقد  نبيل  أبو  العرايق  الليبي وهم  الفرع 
الجزراوي  حبيب  أبو  والسعودي   )2014 الثاين/نوفمبر  تشرين  يف  درنة  على 

واليمني أبو البراء األزدي. 
مجّمعا  وعاًء  يمّثل  الجهادي  التنظيم  أن  من  بالرغم  بأنه  بالذكر  جدير 
هي  بل  تنظيمياً  متكاملة  وحدة  أو  واحداً  طرفاً  أنه ليس  إاّل  للمجاهدين 

فسيفساء تختلف من حيث الجهة الُممولة والداعمة لوجستيا . 
ومصريين  يسود  تونسيين  داعشيين  بين  سرت«كان  خليطاً  فــ«داعش 
غموض حول الجهات الداعمة لهم،  بينما كانت )داعش( يف صبراطة هو تواصل 
موضوعي لتنظيم إرهايب تونسي كان يٌدعى »شباب التوحيد«أما )داعش( درنة 
تنتمي  كانت  ليبية  مجموعات  فهي 
بالد  يف  القاعدة  لشبكات  تنظيم 
القاعدة  أو تنظيم  المغرب اإلسالمي 
الظاهري،    أيمن  بقيادة  المركزي 
منذ  )داعش(،  وبايعتها  فكر  وتبنت 

ظهور البغدادي. 
تعتبر  داعش،  لتنظيم  خالفا 
غير  جسًما  المقاتلة  الليبية  الجماعة 
ليبيا  الجهادية يف  الخارطة  حديث يف 
تعود  1995،  و  سنة  تأسست  حيث 
 1982 سنة  اىل  الحقيقية  نشأتها 
لها  كانت  و  الزواوي  بقيادة  عوض 
أنشطة متطرفة على األراضي الليبية 
شخصيات  اغتيال  على  عملت  إذ 
نفذت  السابق  كما  النظام  يف  بارزة 
عدة محاوالت انقالبية فاشلة إلسقاط 

نفسها  عن  بنغازي«  في  الشريعة  »أنصار  أعلن 
بقيادة   2012 شباط/فبراير  في  ــى  األول للمرة 
في  سجينًا  السابق  في  كان  الذي  الزهاوي  محمد 
زمن  في  سليم«  »أبو  يدعى  الصيت  سيئ  سجن 
أن  تمنت  ما  الجماعة  استضافت  القذافي.  وقد 
حضره  حزيران/يونيو  في  سنوي  مؤتمر  أول  يكون 
من  عدد  بينهم  من  شخص  ألف  من  يقرب  ما 
الليبية  الدولة  يدعون  كلهم  األصغر  الميليشيات 

إلى تطبيق الشريعة.
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النظام سنوات  1986 و1987 و1989. 
سنة  االدىن  الشرق  لسياسات  واشنطن  معهد  نشره  خاص،  تقرير  ويف 
خطة  اعتمدت  قد  المقاتلة  الليبية  اإلسالمية  »الجماعة  أن  اىل  أشار   ،2012
أعضائها  من  الكثير  اقتنص  العسكرية،  كما  لحملتها  لإلعداد  المدى  طويلة 
تعزيز  بهدف  الثمانينيات  يف  أفغانستان  يف  السوفييت  ضد  الحرب  فرصة 
الجماعة  نفذت  عسكرية،  وقد  لتدريبات  خضعوا  القتالية.  وهناك  مهاراتهم 
طوال فترة التسعينيات عمليات عسكرية ضد النظام الليبي،  منها محاوالت 
عديدة الغتيال القذايف نفسه غير أنها باءت جميعها بالفشل، وقد توقف تمرد 
»الجماعة المقاتلة« داخل ليبيا بحلول عام 1998.  غير أنه لم يعلن عن وقف 
العام  يف  المقاتلة  الجماعة  2000.  وبدأت  عام  حتى  الرسمي  النار  إطالق 

2005عملية المصالحة مع النظام الليبي«.
الحركة  قادة  غالبية  اعتقال  2004،  تم  عام  بحلول  التقرير«لكن  يضيف  و 
العام  ويف  المنفى.  إىل  ذهبوا  أو  اختبؤوا  قد  كانوا  أو  حبسهم  أو  وأعضائها 
سيف  من  بمبادرة  التطرف  ونبذ  المصالحة  عملية  الليبي  النظام  بدأ  التايل 
أيلول/ يف  سنوات،  لكن  بضع  المفاوضات  القذايف.  واستغرقت  اإلسالم 
»مراجعات«  ليبيا  يف  المقاتلة«  »الجماعة  قادة  2009،  أصدر  سبتمبر 
»الدراسات  بعنوان  صفحة   417 من  دينية  وثيقة  شكل  يف  للجهاد  جديدة 
نظام  ضد  المسلح  الكفاح  أن  الجديدة  المراجعات  التصحيحية«.  وأوضحت 
حل  تم  النهاية  ويف   ، اإلسالمية  الشريعة  منظور  من  شرعي  غير  القذايف 
المراجعات.  ويف  من  االنتهاء  تم  عندما  فعال  بشكل  المقاتلة«  »الجماعة 
أعقاب الثورة،  قرر العديد من القادة وأعضاء الجماعة إنشاء أحزاب سياسية 

والمشاركة يف العمليات السياسية للنظام الليبي الجديد«. 
إىل   2011 بعد  ليبيا  يف  الجهادية  الجماعات  تنامي  يعود  القول،  قصارى 
ساهم  الغرب  و  الشرق  بين  السياسي  فالصراع  المعقدة.  األهلية  الحرب 
بشكل كبير يف إهدار طاقات أجهزة الدولة بهدر يف مواجهة التهديد الناشئ من 
الجماعات  لهذه  النزاع  المتطرفة فضال عن إستعانة بعض أطراف  الجماعات 

يف صراعها السياسي من أجل الظفر بالسلطة فضال عن أن الدور الدويل لم

تعتبر  داعــش،  لتنظيم  خالفا 
المقاتلة  الليبية  الجماعة 
الخارطة  في  حديث  غير  جسًما 
حيث  ليبيا  فــي  الجهادية 
1995،  وتعود  سنة  تأسست 
سنة  الى  الحقيقية  نشأتها 
الزواوي  بقيادة  عوض   19٨2
متطرفة  أنشطة  لها  وكانت 
على األراضي الليبية إذ عملت 
بارزة  شخصيات  اغتيال  على 
في النظام السابق  كما نفذت 
فاشلة  انقالبية  محاوالت  عدة 
إلسقاط النظام سنوات  19٨6 

و19٨7  و19٨9.
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 الناتو في السماء
والجهاديون على األرض

»تحالف الّدم« في العام 2011..

شريف الزيتوين

 ،2011 عام  ليبيا  األحداث يف  تطّورات  تنقل  األجنبية  اإلعالم  كانت وسائل  عندما 
كانت أصوات اإلسالم السياسي وأذرعها اإلعالمية تسّوق بأن »ثورة« تحصل سيرا 
الحماس بسبب  الكثيرون وقتها أخذهم  الجارتين تونس ومصر.  على ما وقع يف 
التجييش الكبير الذي قامت به بعض القوى اإلقليمية والّدولية الرافضة لخيارات 
العقيد معّمر القّذايف، وقد استعملت يف ذلك كل الوسائل لجعل األمور تتجه نحو 
مسارات خطيرة كان أخطرها دخول التيارات الجهادية على خط المعركة يف مشهد 

كان ينبئ منذ تلك اللحظة أن 
ليبيا قادمة على فترة صعبة 
والفوضى  اإلرهاب  سيكون 

شعارها األساسي.
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خالل األيام األوىل للحرب يف ليبيا، ذكرت مصادر إعالمية إن مجموعات 
يف  الموجودة  الليبية  األسلحة  مستودعات  على  استولت  إرهابية 
تنظيم  تحركات  إىل  تشير  المصادر  تلك  كانت  البالد.  مدن  مختلف 
القاعدة يف المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام. سمحت األوضاع 
وهي  الفوضى  أمام  مصراعيه  على  البلد  فتح  يف  الناتو  هجمات  بعد 
باعتبارها تعيش على  الجهادية  المجموعات  التي تبحث عنها  الفرصة 

تلك الظروف.
الجهادية  للعناوين  الواضحة  التعبيرة  تعتبر  المقاتلة  الليبية  الجماعة 

الجماعة  عقود.  ثالثة  منذ  الليبية 
يف  للقاعدة  والءها  أعلنت  التي 
2007، كانت مشاركة بشكل مبكّر 
خالل  من   2011 العام  معارك  يف 
عناصرها  من  المئات  مشاركة 
المعارك  تسّير  عليا  كقيادات  فيها 
وتتواصل مع قوى الدعم اإلقليمية 
يف توفير المال والسالح. وقد أثبتت 
»المقاتلة« يف أحداث »فبراير« أنها 
مازالت وفّية ألفكارها الجهاديّة وما 
كذبة المراجعات التي قامت بها إال 
عملّية تمويه سرعان ما كشفت يف 

أول امتحان.
زعيم  بلحاج  الحكيم  عبد  يعتبر 
المقاتلة.  الليبية  للجماعة  تاريخي 
مبكّر  بشكل  الملتحق  القيادي 

خالل األيام األولى للحرب في ليبيا، ذكرت مصادر 
على  استولت  إرهابية  مجموعات  إن  إعالمية 
مستودعات األسلحة الليبية الموجودة في مختلف 
مدن البالد. كانت تلك المصادر تشير إلى تحركات 
عن  خرجت  التي  المناطق  في  القاعدة  تنظيم 
هجمات  بعد  األوضاع  سمحت  النظام.  سيطرة 
الناتو في فتح البلد على مصراعيه أمام الفوضى 
المجموعات  عنها  تبحث  التي  الفرصة  وهي 

الجهادية باعتبارها تعيش على تلك الظروف.
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الماضي،  القرن  من  الثمانينات  نهاية  يف  األفغاين  الجهاد  بمجموعات 
للمجلس  قيادته  خالل  من   ،2011 معارك  يف  المشاركين  أّول  من  كان 
العسكري يف طرابلس. واعتبارا ألن المعارك يف فترته األوىل كانت شرق 
قبل  قليلة  أياما  ظهر  أن  إىل  الضوء  دائرة  خارج  بقي  بلحاج  فإن  البالد، 
إسقاط النظام، معلنا وهو محاط بعشرات المسلحين ما سماها يف ذلك 

الوقت »عملية تحرير طرابلس«.
الدولة  السالح يف وجه  التي رفعت  المقاتلة  الجماعة  قيادات  بين  من 
الذي يعتبره كثيرون  الحسناوي،  المنعم  برز اسم عبد   2011 الليبية يف 
أن  وبلحاج  الحسناوي  بين  الفرق  ليبيا.  يف  الجهادية  العناصر  أخطر  من 
ما  عنها  التراجع  فكرة  ورفض  العنيف  فكره  مع  متصالحا  بقي  األول 
أبقاه يف السجن إىل أن انفلتت األوضاع ونجاحه يف الخروج من السجن. 
أيام  الليبي  الجيش  مباشرة يف محاربة  كان دخل  أن  عّدة مصادر  تقول 
»الثورة« وبقي متبنيا لفكره الجهادي إىل أن اتجه إىل سوريا للقتال إىل 

جانب تنظيم جبهة النصرة اإلرهايب.
يف معارك العام 2011، ظهر اسم الجهادي اسماعيل الصاليب من بين 
الكبير  التاريخ  أصحاب  المقاتلين 
قالت  القاعدة.  بتنظيم  االرتباط  يف 
بعض  يف  ظهر  إنه  المصادر  بعض 
السالح  يرفع  وهو  الفيديوهات 
مدينة  يف  الليبي  الجيش  وجه  يف 
الفترة  تلك  يف  وتلحقه  بنغازي 
المسؤولين  لبعض  االغتيال  تهم 
فترة  يف  واألمنيين  السياسيين 
بعد  الصاليب  أسس  القذايف.  نظام 
»راف هللا  بكتيبة  يعرف  ما   2011
تمويالت  تلقت  التي  السحايت«، 

كانت لحظة 2011، مفصليّة في التاريخ السياسي 
نظام  إسقاط  مجرّد  تكن  لم  الحالة  الليبي. 
كل  أمام  للبالد  فتحا  كانت  بل  وتغييره،  سياسي 
عناوين اإلرهاب التي لم تكن تحلم أن تقترب من 

الخريطة الليبية مجرّد االقتراب. 
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كبيرة من قطر.
اإلخوان المسلمون الذي سوقوا يف العشريات األخيرة أنهم دعاة سلم 
أن كشف  بعد  »فبراير«،  أزمة  بدورهم كشفتهم  وحاملي فكري معتدل 
الدولة  ضد  للقتال  دعواتهم  خالل  من  الحقيقية  وجوههم  عن  قياديوهم 
العنف  وخطابات  للتكفير  مستمرة  دعوات  منابرهم  كانت  حيث  الليبية، 
المتابع  يستعيد  أن  ويكفي  الطويلة.  السنوات  تقّية  تشكف  صورة  يف 

الليبيون  اإلخوان  قياديو  به  قام  ما 
وغيرهما  والغرياين  الصاليب  من 
الكتشاف األفكار الحقيقية للتنظيم 
التنظيمات  بقية  عن  تختلف  التي 
إطار  يف  صغيرة  جزئيات  يف  إال 
المواقع  يف  التموقع  عن  البحث 

المريحة داخليا وخاصة خارجيا.
التنظيمـــــــــــــــــــــات  تلـــــــــــــــــــــك  بيـــــــــن 
ليبيا  كانت  الجهادية  والشخصيات 
تعيش مرحلة جديدة من الفوضى، 
المتطرفة.  األفكار  إال  فيها  تعيش 
ليبيون ال  أفكار كان ضحيتها جنود 
ذنب لهم إال الدفاع عن وطنهم ضد 
أوضاع  يف  وجدت  خارجية  خيارات 
على  لالنقضاض  فرصة  المنطقة 

نظام العقيد معّمر القذايف.
المجموعات  صعود  يف  اإلشكال 
سببا  كان  أنه  ليبيا،  يف  المتطرفة 
مازالت  عناوين  بال  حرب  اندالع  يف 
حيث  اليوم،  إىل  تبعاتها  تعاين 
»الثورة«  يف  شاركوا  من  كتشف  ا
ورطة التغرير بهم يف معارك ال رابح 
فيها إال اإلرهاب وداعميه، وتفاجأوا 
عناوين  أن  بالنظام  اإلطاحة  بمجّرد 
شعارات  رافعة  خرجت  جديدة 
التطّرف  وتنظيمات  القاعدة 
ضد  الجرائم  أبشع  تمارس  التي 

مخالفيها.
مفصليـــّة   ،2011 لحظـــة  كـــانـــت 
الليبي.  السيـاسي  التـــاريخ  فـي 
نظام  إسقاط  مجّرد  تكن  لم  الحالة 
فتحا  كانت  بل  وتغييره،  سياسي 
اإلرهاب  عناوين  كل  أمام  للبالد 
من  تقترب  أن  تحلم  تكن  لم  التي 
الخريطة الليبية مجّرد االقتراب. يف 
فبراير 2011، أصبحت ليبيا بسبب 
األشقاء  وتواطؤ  األعداء  تكالب 
واإلرهابيين  لإلرهاب  مريحا  فضاء 
الفوضى  حالة  يف  وجدوا  الذي 
لالستقطاب  تاريخية  فرصة 
الذي  الليبي  بالشباب  والتغرير 

ليبيا  أصبحت   ،2011 فبراير  في 
وتواطؤ  األعداء  تكالب  بسبب 
لإلرهاب  مريحا  فضاء  األشقاء 
في  وجدوا  الذي  واإلرهابيين 
تاريخية  فرصة  الفوضى  حالة 
بالشباب  والتغرير  لالستقطاب 
منه  العشرات  ذهب  الذي  الليبي 
أو  قتال  إما  الفكر  لذلك  ضحايا 

سجنا.
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عبد اهلل المقري:
عوامل محلية ودولية ساهمت 

في انتشار اإلرهاب في ليبيا
عبد الباسط غبارة

وعوامل  محلية  عوامل  هناك  أن  المقري،  عبدهللا  السياسي  المحلل  رأى 
دولية ساهمت يف وجود الحركات والتنظيمات اإلرهابية يف ليبيا، ومن ضمنها 
العمليات التي تقوم بها عناصر جماعة اإلخوان المسلمين الستقطاب الشباب 
كد المقري، أن القوات المسلحة العربية  الليبي يف الجامعات والمعاهد، كما أ
والمليشيات  والمنظمات  الحركات  هذه  ضد  شرسة  حرب  تخوض  الليبية، 
كثر  أ بشكل  وللحديث  الليبية...  الدولة  بناء  وإعادة  عليها  للقضاء  اإلرهابية 
الحوار مع  لنا هذا  ليبيا كان  المتطرفة يف  أو  اإلرهابية  الحركات  تفصيال حول 

المحلل السياسي عبدهللا المقري، وإىل نص الحوار..
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حقيقة كل ما هو موجود من جماعات وحركات أو تنظيمات إرهابية يف ليبيا، 
إىل  مصر  من  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  من  قيادات  انتقال  خالل  من  جاءت 
التنظيم  لهذا  خاليا  وتكونت  هناك،  التنظيم  هذا  وسقط  ضرب  بعدما  ليبيا 
وخاليا  مجموعات  تشكلت  وتدريجيا  وفلسطينية  مصرية  قيادات  طريق  عن 
أخرى  تنظيمات  أفرزت  تشكلها  مراحل  ويف  الليبية،  المدن  بعض  يف  إرهابية 
السرية  المسميات  من  اإلرهابية« وغيرها  المقاتلة  الليبية  »الجماعة  مثل 

والمرتبطة بتنظيمات دولية معروفة.   

 ما هي العوامل التي ساهمت في إيجاد موضع قدم 
لهذه الحركات في ليبيا؟

يف  الجماعات  هذه  وجود  يف  ساهمت  دولية  وعوامل  محلية  عوامل  هناك 
والمعاهد  الجامعات  يف  الليبي  الشباب  بعض  استقطاب  ضمنها  ومن  ليبيا، 
الوافدين  الطلبة  وبعض  مبكرا،  المسلمين  اإلخوان  عناصر  بعض  قبل  من 
وبريطانيا، حيث  أمريكا  وأهمها  األوربية  الدول  إىل  وخاصة  بالخارج،  للدراسة 
عاد أغلبهم مشبعين بفكر اإلخوان المسلمين، وفكر حزب التحرير اإلسالمي، 
السري  للعمل  مجموعات  إىل  تحولت  وخاليا  مجموعات  انتشرت  ثم  ومن 
وزادت يف نشاطها وارتباطها بنظيراتها يف الخارج، مما شجع هذه الخاليا على 
إيجاد روابط وعالقات تنظيمية ومالية كانت لها األثر يف ذهاب مجموعات منها 

للحرب يف أفغانستان وبالتايل انضمت إىل تنظيم القاعدة هناك.  

اتبعتها  التي  المنهجية  أو  الفكرية  المرجعية  هي  ما 
هذه التنظيمات في ليبيا؟

فكر  مصدرها  ليبيا  يف  التنظيمات  لهذه  المرجعية  فإن  اإلشارة  تم  كما 
متعددة  فكرية  مدارس  والذي طور عن طريق  باألساس،  اإلخوان  المسلمين 

يف اتجاه التطرف والعنف واإلرهاب وغيرها.
ما الدور الذي لعبته تلك الحركات والتنظيمات يف ليبيا أثناء عام 2011؟
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لعبت تلك التنظيمات دورا خطيرا وهو إراقة الدماء، والقتل، والعدوان على 
الناتو وحيث  الليبي بالتعاون مع أطراف المؤامرة الخارجية، وأهمها  الشعب 
قامت دول الناتو  بإحضار مجموعات متطرفة من الخارج والجز بها يف إسقاط 
لله  وحزب  الفلسطيني،  حماس  حركة  من  مقاتلون  وأهمها  الوطني،  النظام 
اللبناين، وأنصار الشريعة من سوريا، ومن منظمات دولية أخرى من المغرب 
العريب، وأصبحت هذه هي النواة األوىل لتكاثر المنظمات اإلرهابية حيث عمت 

وانتشرت يف كل المدن الليبية.  

والّدولة  المجتمع  في  الحركات  هذه  تغلغلت  كيف 
الليبية.. وما أهم معالم ذلك؟ 

المنظمات  هذه  تغلغلت   2011 يف  ليبيا  على  الخارجي  العدوان   بفعل 
ذلك  ومعالم  الدولة،  مفاصل  على  الخارج  من  والقادمة  المحلية  اإلرهابية 
واضح من خالل وجودها وتصدرها للمشهد السياسي والمايل وهيئة األوقاف 
ليبيا  ومصرف  والخارجية  االستثمار  هيئات  ذلك  يف  بما  الدولة،  ومؤسسات 
المركزي، ولكنها لم تتمكن من التغلغل يف المجتمع الليبي الذي يرفض هذا 

الفكر المتطرف وأدواتها الجماعات اإلرهابية.

رموزها  وأهم  الحركات  تلك  أعمال  أبرز  هي  ما 
وتنظيماتها في ليبيا؟

أهم رموز هذه التنظيمات اإلرهابية بالنسبة لتنظيم اإلخوان المسلمين على 
وقادتها  الليبية  الجماعة  ورموز  الغرياين،  والصادق  المشري،  وخالد  الصاليب، 

وأهمهم عبد الحكيم بالحاج، وخالد الشريف، وهاشم بشر، وغيرهم. 
وأهم هذه التنظيمات هي تنظيم اإلخوان المسلمين، وتنظيم جماعة أنصار 
القاعدة  وتنظيم  درنة،  شورى  وتنظيم  بنغازي،  شورى  الشريعة،  وتنظيم 

.. وتنظيم الدولة اإلسالمية داعش، وتنظيم سرايا الصحراء، وبوكو حرام 

 برأيك هل ساهمت عملية الكرامة في انحسار وتراجع 
تلك الحركة بعد عام 2014؟

المنظمات  هذه  ضد  شرسة  بحرب  الليبية،  العربية  المسلحة  القوات  تقوم 
والمليشيات اإلرهابية من منطلق دورها يف محاربة اإلرهاب والقضاء على هذه 
المليشيات وذلك من أجل تهيئة الظروف لبناء ليبيا، ووفق اختيارات شعبها 
وإلعادة بناء دولة الشعب من أجل األمن والسلم وتحقيق االستقرار يف البالد.

كيف ترى مستقبل التنظيمات اإلرهابية في ليبيا؟
وما هي سبل مكافحتها؟

يد  على  ونهايتها  انهيارها  مرحلة  تعيش  حاليا  اإلرهابية  التنظيمات 
تخوض معارك وحرب طاحنة يف  الليبية، وهي  العربية  المسلحة  القوات 
على  قادرة  غير  وهي  طرابلس،  العاصمة  وسط  منطقة  يف  معاقلها  أخر 
المواجهة بالرغم من الدعم اآليل والسالح من قبل قطر والدعم اللوجستي 
األيام  أن  اال  تركيا،  قبل  من  ذاتيا  المسيرة  والطائرات  السالح  خالل  من 
الوجود  من  العاصمة  وتتطهر  تركيا،  وهزيمة  هزيمتها  ستشهد  القادمة 
ضمنها  من  اإلرهاب  مكافحة  سبل  إيجاد  على  العمل  ويصبح  اإلرهايب، 
الخطاب  وإنهاء  وإعالمية،  وثقافية  فكرية  بآليات  والتطرف  الفكر  محاربة 
الديني المفتن، والتوجه للتعليم خارج الوصايا واإلرث الديني المتعصب، 
المجتمع  وتحصين  الجماعات،  هذه  لمحاربة  األمنية  المؤسسات  ودعم 
وحقوق  الوطنية  معيار  ضمن  الدولة  وبناء  المجموعات،  هذه  اختراق  من 
هذه  لمحاربة  كة  شرا يف  والدول  المجتمعات  إىل  واالنضمام  االنسان 

اإلرهابية. التنظيمات 

االرهابية  التنظيمات  لعبت 
الدماء،  وإراقة  خطيرا  دورا 
على  والعدوان  والقتل، 
مع  بالتعاون  الليبي  الشعب 
الخارجية،  المؤامرة  أطراف 

وأهمها الناتو.
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عبد الستار حتيتة:
الجماعات المتطرفة الليبية 
تستغل المقاتلين المغرر بهم

حوار- سوزان الغيطاين

مرت الجماعات الجهادية المتطرفة يف ليبيا بمراحل عديدة من حيث األدوار 
والتواجد والدعم لكل منها تفاصيل ساهمت يف رسم مالمح المشهد يف البالد.. 
الشؤون  المتخصص يف  المصري  الباحث  التقينا  المراحل  للحديث عن هذه 

الليبية عبد الستار حتيته.
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** حدثنا عن تاريخ الجماعات المتطرفة في ليبيا؟.
يف  أنه  حيث  عاما   70 من  كثر  أ منذ  بدأ  ليبيا  يف  المتطرفة  الجماعات  عمل 
خمسينات القرن الماضي قامت عناصر من تيار اإلخوان المسلمين المصريين 
كانوا مطلوبين فيها  أن هربوا من مصر حيث  بعد  إدريس  الملك  باللجوء إىل 
كرمهم لكنهم قاموا باستقطاب أحد أفراد العائلة المالكة  فاستقبلهم الملك وأ
آن  الملك  غضب  أثار  الذي  األمر  الملك  من  المقربين  أحد  بقتل  له  وأوعزوا 

ذاك.
وإذا انتقلنا إىل الفترة التي أعقبت ثورة الفاتح نجد أن الجيش الليبي كان 
قامت  حيث  الماضي  القرن  وتسعينات  ثمانينات  يف  الجماعات  هذه  يحارب 
مدينة  يف  خاصة  المتطرفة  الجماعات  أوردة  لقطع  عمليات  بعدة  السلطات 

درنة.

ليبيا  في  اإلرهابية  الجماعات  تواجد  عن  حدثنا   **
تسعينات القرن الماضي؟.

باسم  يعملون  كانوا  الذين  المتطرفين  عاد  السوفيتي  االتحاد  سقوط  مع 
تصدت  السلطات  أن  إال  ليبيا  بينها  من  وكان  بالدهم  إىل  العرب  المجاهدين 
السجون وأشهرها سجن  وأودعتهم يف  الكثير منهم  القبض على  وألقت  لهم 
القرن الماضي وحتى قبيل  بوسليم لكنهم طوال حقبة ثمانينات وتسعينات 
البلبلة  إلثارة  محاوالت  بعدة  يقومون  كانوا   2011 عام  الليبية  الدولة  إسقاط 
من  والبد  القذايف  معمر  الراحل  للزعيم  اغتيال  محاوالت  بينها  وكان  ليبيا  يف 
المتحدة وغيرها كانت تقف  المتحدة والمملكة  الواليات  التأكيد أن دوال مثل 
وراء هذه المحاوالت التي فشلت جميعها وتمكنت السلطات من التصدي لها.

هذه  دعم  في  أدوارا  األوروبية  الدول  لعبت  كيف   **
الجماعات؟.

الكثير منهم كان يتدرب على يد مخابرات الدول األجنبية تدريبات سياسية 
وعسكرية على درجة عالية من الحرفية واالتقان وأصبحوا يمتلكون إمكانيات 
الدولة  إسقاط  بعد  واضح  بشكل  برز  من  ومنهم  لغات  عدة  ويجيدون  جيدة 
ألن  ليس  األجنبية  الدول  بهذه  يرتبط  منهم  البعض  الزال  اآلن  وإىل  الليبية 
يف  اإلرهابيين  مع  تتفق  التي  مصالحه  لتحقيق  ولكن  اإلرهاب  يدعم  الغرب 
اإلرهابية تسلم نفسها  الجماعات  بعض األحيان وهنا البد من اإلشارة إىل أن 
النفط  تهريب  يف  المتورط  هدية  شعبان  مثال  ومنهم  األموال  لها  يدفع  لمن 
عالقات  وله  بتركيا  المقيم  بالحاج  الحكيم  عبد  وكذلك  وتركيا  وقطر  إليطاليا 
تسليمه  عن  الماضي  العام  له  اعتذرت  التي  البريطانية  السلطات  مع  جيدة 
لليبيا رغم التهم الموجهة إليه بتخريب البالد ويمكن أيضا فهم عالقات الدول 
األمريكية  الخارجية  وزير  مذكرات  قراءة  عبر  اإلرهابية  بالجماعات  الغربية 

األسبق هيالري كلينتون.

** كيف كان واقع الجماعات الجهادية في ليبيا قبل 
2011؟.

كان عددها قليل لكنها كانت تتعامل مع النظام آنذاك بوجهين فمن ناحية 
بمحاوالت  كانتتقوم  أخرى  جهة  ومن  فكرية  بمراجعات  القيام  تدعي  كانت 
بوضوح  ذلك  وتجلى  البالد  يف  بلبلة  وإحداث  السلطة  على  لالستيالء  حثيثة 

عام 2011 عندما تعاونت مع الناتو وقطر إلسقاط الدولة الليبية.

الجماعات اإلرهابية تسلم 
نفسها لمن يدفع لها 

األموال ومنهم مثال 
شعبان هدية المتورط في 

تهريب النفط إليطاليا وقطر 
وتركيا وكذلك عبد الحكيم 

بالحاج المقيم بتركيا وله 
عالقات جيدة مع السلطات 

البريطانية.
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الدولة  مع  الجهادية  الجماعات  تعاملت  كيف   **
الليبية بعد 2011؟

الليبية  الدولة  أرشيف  نقل  منها  البالد  يف  عديدة  تخريبية  بعمليات   قامت 
من  األخرى  السيادية  والمؤسسات  العسكرية  المؤسسة  وتقسيم  لقطر 
المطارات  على  والسيطرة  للنفط  الوطنية  والمؤسسة  المركزي  ليبيا  مصرف 

وحرق مطار طرابلس.

من  الفترة  خالل  الجماعات  هذه  عمل  تقيم  كيف   **
2011 إلى 2014 أي قبل انطالق عملية الكرامة؟.

شعارات  مستخدمة  بهم  المغرر  المقاتلين  تستغل  المتطرفة  الجماعات 
رنانة براقة لخدمة مصالحها مدعومة من قطر وتركيا إال أن أعداد الداعمين لها 
الكرامة  عملية  أهمية  برزت  وهنا  الحقيقي  وجههم  تكشف  نتيجة  تقل  بدأت 
على  اإلرهابية وسيطرتها  الجماعات  لتوحش  لوضع حد  الجيش  أطلقها  التي 

مفاصل الدولة الليبية.

** وكيف أصبح الوضع بعد انطالق عملية الكرامة؟.
من  كثير  انفض  اإلرهايب  وجههم  وتكشف  الكرامة  عملية  انطالق  بعد 
وسوريا  وتشاد  السودان  من  األجانب  بالمرتزقة  فاستعانوا  عنهم  الليبيين 
التشكيالت  مئات  ليبيا  يف  يوجد  أنه  إىل  اإلشارة  من  والبد  وغيرها  والعراق 
المسلحة باختالف مسمياتها لكن واقعيا هي منبثقة من نفس البوتقة خاصة 
ليس  لكن  كثيرة  رؤوس  لها  أن  بمعنى  قاعدي  وليس  رأسي  انتشارها  وأن 
التي  التقدمات  ظل  يف  صعبة  أوضاعا  تعيش  أنها  وأعتقد  شعبية  قاعدة  لها 

تحققها قوات الجيش الليبي.
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