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االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

 أي مستقبل لداعش في ليبيـــا

؟

»ذاكرة األلم«: من التأسيس

إلى مقتل البغدادي..

القّصة الّدامية لداعش ليبيا

؟  

؟

معتوق: بعد مقتل البغدادي أخشى

تحالف التنظيمات المتطرفة في ليبيا

» مـا بعـــد البغــــدادي «..

؟
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مجلة »المرصد« 

التنظيم  زعيم  مقتل  عن  الرسمي  األمريكي  اإلعالن  من  الرغم  على 
البغدادي، الزالت المخاطر تتربص بليبيا من خالل مجموعاته  أبو بكر 
اإلرهابية التي تحاول إعادة مد أذرعها ونشر جرائمها مستغلة يف ذلك 
تواصل حالة الفوضى التي تعصف بالبالد جراء االنقسامات. ورغم أّن 
لكنه رغم ذلك مازال  الكبرى،  التنظيم مني بخسائر كبيرة يف معاقله 

يمثل الخطر األكثر تداوال يف األوساط المحلية والدولية. 

ارتدادات مقتل البغدادي على الساحة الليبية.. االفتتاحية

 االرتيــاح
مشوًبا بالحذر واالنتظار 
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دولته  دعائم  وأقام  ليبية،  مدن  على  سيطرته  وبسط  سبق  الذي  فالتنظيم 
الحين  بين  تظهر  عناصره  مازالت  المواطنين،  مئات  رؤوس  وقّطع  المزعومة، 
واآلخر يف عدة مناطق يف البالد، وتتحرك خالياه هنا وهناك، عالوة على تواصل 
بناء  إعادة  على  عازم  التنظيم  بأن  جميعها  تشي  والتي  اإلرهابية،  عملياته 

قدراته يف ليبيا.
لهذا  البغدادي يعتبر ضربة قاصمة  بكر   أبو  أن مقتل  يقال عن  وبالرغم ما 
اإلرهاب،  نهاية  ليس  مقتله  اعتبرت  األمريكية  التايم  مجلة  أن  إال  التنظيم، 

وقالت إن التخلص منه ليس االنتصار الكبير.
وتساءلت المجلة عن مصير فروع داعش، وخاصة يف ليبيا التي تعد الهدف 
راعية  دول  من  مدعومة  مسلحة  ميليشيات  وجود  مع  السيما  لهم،  األكبر 
دوليون  محللون  ويري  الليبي.  الوطني  الجيش  ضد  تقاتل  الدويل  لإلرهاب 

تحتاج  ال  ليبيا  يف  التنظيم  خاليا  أن 
ضربات  تنفذ  سوف  فهي  لقيادة، 
لكنها  موعدها  يعلم  أحد  ال  هجومية 
بالتأكيد ستوجه ضد الجيش الليبي.

رغم  استمرار  ليبيا..  داعش   **
الهزائم:

المتتالية  الهزائم  من  الرغم  على 
ما  المعاقل،  ألبرز  المدوي  والسقوط 
والرعب  الخوف  يبث  التنظيم  زال 
بعد  خارجيا  أو  داخليا  سواء  والهلع 
الصحراء  يف  شتاته  لم  استطاع  أن 
ببعض  القيام  من   وتمكن  الليبية، 

مدن  على  سيطرته  وبسط  سبق  الذي  التنظيم 
رؤوس  وقّطع  المزعومة،  دولته  دعائم  وأقام  ليبية، 
الحين  بين  تظهر  عناصره  مازالت  المواطنين،  مئات 
واآلخر في عدة مناطق في البالد، وتتحرك خالياه هنا 
وهناك، عالوة على تواصل عملياته اإلرهابية، والتي 
بناء  إعادة  على  عازم  التنظيم  بأن  جميعها  تشي 

قدراته في ليبيا.
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العمليات النوعية يف بعض المدن والقرى، بالتزامن مع انسحاب عناصره من 
العراق وسوريا، والتي أجمعت آراء الخبراء األمنيين والتقارير أنها يف طريقها 

للتجمع يف جنوب ليبيا.
حسب ما نقلته تقارير إعالمية، فإن عناصر جماعة داعش اإلرهابية يحاولون 
أن يبسطوا سيطرتهم مجددا على األرض يف جنوب البالد، بعد تعرضهم للطرد 
كثر من عامين. وتمكن التنظيم من التجمع  من معقلهم يف مدينة سرت، منذ أ
لترتيب  منه  محاولة  يف  الدولة،  سيطرة  خارج  وصحراوية  جبلية  مناطق  يف 

صفوفه وسط حديث عما أسماه بجيش الصحراء.
يف  الصور،  الصديق  الليبي  العام  النائب  بمكتب  التحقيقات  رئيس  وكان 
أعلن  قد  سابقة،  صحفية  تصريحات 
داعش  أن  علموا  المحققين  أن 
بقيادة  الصحراء  يف  جيشا  أسس 
سالم  المهدي  الليبي  المتشدد 
ذلك  ويضم  بركات.  أبو  الملقب  دنقو 
قيادة  تحت  كتائب  ثالث  الجيش 
أن  إىل  مشيرا  قائد،  منها  ولكل  دنقو 
تحرير  بعد  تأسيسه  تم  الجيش  هذا 
يف  موجودون  هم  سرت،واآلن  مدينة 

الليبية. الصحراء 
الليبي،  الجيش  جهته،أشار  من 
الجماعات  ضد  المعركة  يقود  الذي 
الخطر  إىل  ليبيا،  يف  اإلرهابية 
المتواصل لتنظيم داعش يف الصحراء 
المتحدث  لسان  على  كد  وأ الليبية، 

الليبيين، لتؤكد صحة  تأتي تصريحات المسؤولين 
التنظيم  التي تحذر بصورة متكررة من نوايا  التقارير 
والتي  الليبي،  الجنوب  في  التمركز  تستهدف  التي 
والمسلحة،  اإلرهابية  للجماعات  رخوة  منطقة  تعد 
انه  أنها  كما  الصعبة  بتضاريسها  تتميز  وهي 
يعتبر  ولذلك  السالح.  لتهريب  هامة  منطقة  تشكل 
الحلقة  المراقبين،  من  العديد  وفق  الليبي  الجنوب 
األضعف أمنيا في ليبيا،حيث يمثل بيئة جاذبة لعمل 

الجماعات المتطرفة واألنشطة غير القانونية.
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أحمد  باسمه  الرسمي 
تصريحـــات  فــي  المسمــاري، 
»عودة  ــأشهر  منذ  صحفية 
النشاط  إىل  التنظيم  هذا 
المناطق  بعض  داخل  مجددا 
الصحراوية يف الجنوب الليبي 
أنه  مؤكدا  سرت«،  وجنوب 
بعض  من  دعما  »يتلقى 
القوى المجهولة تتمثل خاصة 

يف الوقود والسالح والغذاء«.
وتأيت تصريحات المسؤولين 
صحة  لتؤكد  الليبيين، 
بصورة  تحذر  التي  التقارير 
التنظيم  نوايا  من  متكررة 
يف  التمركز  تستهدف  التي 
تعد  والتي  الليبي،  الجنوب 
للجماعات  رخوة  منطقة 
وهي  والمسلحة،  اإلرهابية 
الصعبة  بتضاريسها  تتميز 
منطقة  تشكل  انه  أنها  كما 
السالح.  لتهريب  هامة 
الليبي  الجنوب  يعتبر  ولذلك 
المراقبين،  من  العديد  وفق 
يف  أمنيا  األضعف  الحلقة 
جاذبة  بيئة  يمثل  ليبيا،حيث 
المتطرفة  الجماعات  لعمل 

واألنشطة غير القانونية.

لعبة  النفط..   **
داعش الحيوية:

المقتول  زعيمه  عهد  منذ 
الثروة  البغدادي مثلت  أبوبكر 
أهداف  أبرز  إحدى  النفطية 
المناطق  يف  اإلرهايب  التنظيم 
ألن  وذلك  فيها  ينشط  التي 
مصدر  تمثل  عليها  السيطرة 

نحو  تبعد  التي  النفطي،  الهالل  منطقة  تضم 
500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس وتخضع 
نوفمبر/ شهر  منذ  الليبي  الجيش  لسيطرة 

تشرين الثاني 2016، المخزون األكبر من النفط 
ورأس  السدرة  مرافئ  إلى  إضافة  ليبيا،  في 
األبرز  األمني  الهاجس  والبريقة.ويمثل  النوف 
البالد  على  لتداعياتها  نظرًا  المنطقة،  في 

سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

بعمليات  استهدافها  إىل  يسعى  فإنه  ذلك  يف  فشل  وإذا  لعناصره،  تمويل  
شأنه  من  ما  وهو  الدولة،  بناء   وعرقل  والفوضى  البلبلة  إثارة  بغية  تخريبية 

توفير البيئة المناسبة له.
الثروات  على  »داعش«  عين  كات  الليبية  األراضي  يف  استقراره  ومنذ 
والعراق  سوريا  يف  الكبيرة  خسائره  ومع  البلد،  هذا  بها  يزخر  التي  النفطية 
لتمويل  القادم  بديله  النفطية  الثروة  باتت  هناك،  تمويله  مصادر  وسقوط 
عناصره. ولذلك تصاعدت التحذيرات من نوايا التنظيم المتجهة إىل استهداف 

المنشآت النفطية يف البالد.
هذه التحذيرات، ساقها حتى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
داعش  تنظيم  أن  من  حذر  حيث  اإلرهايب،  التنظيم  زعيم  مقتل  قبل  أشهر 
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يخطط لشّن »هجمات جديدة 
النفطي  الهالل  يف  معقدة« 
حول  الوسطى  المنطقة  ويف 
جنوب  يف  وكذلك  الجفرة، 
هذا  وجود  أن  خاصة  ليبيا، 
بـ«انتقال  ازداد  التنظيم 
إىل  التنظيم  عناصر  من  عدد 
العراق  من  طردهم  بعد  ليبيا 

وسوريا«.
تقرير  يف  غوتيريس  وقال 
يف  للدعم  بعثته  عن  صادر 
ال  داعش  »تنظيم  إن  ليبيا 
ويحتفظ  ليبيا  يف  ينشط  يزال 
هجمات  شن  على  بالقدرة 
كونه  رغم  معقدة،  إرهابية 
أراض  على  يسيطر  يعد  لم 
»ما  أن  مضيفا  البالد«،  يف 
الصحراء  وحدات  تسمى 
تزال  ال  للتنظيم  التابعة 
النفطي،  الهالل  يف  تعمل 
حول  الوسطى  المنطقة  ويف 
جنوب  يف  وكذلك  الجفرة، 
ليبيا«، فضال عن وجود »خاليا 
نائمة يف أجزاء أخرى من البلد 

منها المنطقة الغربية«.
سابقة،  تصريحات  ويف 
يف  األميركية  القيادة  توقعت 
)أفريكوم(،على لسان  إفريقيا 
يشّن  أن  الرسمي،  ناطقها 
الفترة  خالل  داعش  تنظيم 
يف  إرهابية  هجمات  القادمة 
ليبيا قد تشمل منطقة الهالل 
يهدف  خطة  يف  النفطي، 
البنية  ضرب  إىل  ورائها  من 

التحتية للبالد وعرقلة العملية السياسية.
500 كيلومتر شرق العاصمة  وتضم منطقة الهالل النفطي، التي تبعد نحو 
الثاين  نوفمبر/تشرين  شهر  منذ  الليبي  الجيش  لسيطرة  وتخضع  طرابلس 
ورأس  السدرة  مرائف  إىل  إضافة  ليبيا،  يف  النفط  من  األكبر  المخزون   ،2016
النوف والبريقة.ويمثل الهاجس األمني األبرز يف المنطقة، نظراً لتداعياتها على 

البالد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وال يمثل تنظيم داعش تحديا لليبيا فقط، التي يجتمع عناصره على أرضها 
فحسب، وإنما كذلك لدول الجوار، التي أعلنت استنفارا عسكريا مؤخرا على 
أخرى  أخبار  كانت  البغدادي  مقتل  عن  اإلعالن  فقبل  ليبيا.  مع  حدودها  خط 
تروج حول وجوده يف ليبيا. وعلى الرغم ما قد يسّجله خبر االعالن عن مقتل 
زعيم التنظيم ومؤسسه من ارتياح لدى الجميع من دول ومؤسسات أمنية، 

بقدر ما يفتح الباب على مزيد من الحذر والخوف والترّقب. 

البغدادي  أبوبكر  المقتول  زعيمه  عهد  منذ 
مثلت الثروة النفطية إحدى أبرز أهداف التنظيم 
فيها  ينشط  التي  المناطق  في  اإلرهابي 
تمويل   تمثل مصدر  عليها  السيطرة  ألن  وذلك 
يسعى  فإنه  ذلك  في  فشل  وإذا  لعناصره، 
إثارة  بغية  تخريبية  بعمليات  استهدافها  إلى 
البلبلة والفوضى وعرقل بناء  الدولة، وهو ما 

من شأنه توفير البيئة المناسبة له.
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»ما بعد البغدادي«..
أي مستقبل لداعش

في ليبيا؟
شريف الزيتوين -مجلة المرصد

كتوبر الماضي،  كبر تنظيم إرهايب يف العالم، أُعلن يوم 27 أ بعد سنوات على رأس أ
يف مدينة إدلب شمال سوريا، عن مقتل أيب بكر البغدادي، زعيم داعش، يف غارة 
تلقت معلومات استخباراتية حددت  أمريكية خاصة  جويّة مركّزة من قبل قوات 
من  له  كلمة  يف  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلنه  البغدادي  مقتل  موقعه. 
البيت األبيض، قائال إن »خليفة« التنظيم فّجر نفسه بعبوة يف نفق كان يختبئ فيه 

إىل جانب ثالثة من أبنائه وعناصر أخرى قتلوا يف العملّية.

؟
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قبل  بدأت  البغدادي  متابعة  عملية  إن  األمريكي  الرئيس  وأضاف 
ساعتين  دامت  التي  العملية  يف  شاركت  طائرات  ثماين  وأن  أسبوعين 
النار. كما  المختبئ فيه وقد تعّرضت إلطالق  الرئيسي  النفق  واستهدفت 
شاركت يف المالحقة كالب مدّربة الحقت زعيم التنظيم إىل أْن فّجر نفسه 
والعراق  وسوريا  وتركيا  روسيا  من  كاّل  ترامب  وشكر  الّناسفة.  بسترته 

لمساعدتها يف عملية قتل البغدادي.
العشريّة األخيرة، فتح  الجهاديين يف  الذي يعتبر أخطر  البغدادي  مقتل 
التساؤالت حول مصير القيادة داخل التنظيم، وحول مصير التنظيم نفسه 
الجهادي يف  المشروع  واجهة  العريب«  »الربيع  باعتباره مّثل منذ سنوات 
يف  تفريعاته  كل  مشغل  تعتبر  داعش  وديمومة  الخالفة  مسألة  العالم. 
المعنوي  »التحّدي«  من  نوع  هو  حيا  زعيمه  بقاء  أن  اعتبار  على  العالم، 
على  والحفاظ  بتماسكه  عالقة  يف 

وحدته.
من  كثر  أ منذ  تعاين  التي  ليبيا 
سياسية  فوضى  من  سنوات  ثماين 
وأمنّية كانت أحدى أهم فروع داعش 
أعلن  عندما   ،2014 نوفمبر  منذ 
قبوله  صويت  تسجيل  يف  البغدادي 
»واليات«  وتسمية  الوالء  لمبايعات 
تابعة له يف درنة شرق البالد وفزان 
يف جنوبها وطرابلس يف غربها. وقبلها 
عناصر  أن  مختلفة  مصادر  أعلنت 
األول،  الصف  قيادات  من  جهادية 
والعراق،  سوريا  يف  تحارب  كانت 
تركيز  للمشاركة يف  ليبيا  إىل  تنّقلت 
مبايعات  على  والحصول  التنظيم 

الجهاديين  أخطر  يعتبر  الذي  البغدادي  مقتل 
في العشريّة األخيرة، فتح التساؤالت حول مصير 
التنظيم  مصير  وحول  التنظيم،  داخل  القيادة 
»الربيع  سنوات  منذ  مثّل  باعتباره  نفسه 
العربي« واجهة المشروع الجهادي في العالم. 
مشغل  تعتبر  داعش  وديمومة  الخالفة  مسألة 
بقاء  أن  اعتبار  على  العالم،  في  تفريعاته  كل 
المعنوي في  زعيمه حيا هو نوع من »التحّدي« 

عالقة بتماسكه والحفاظ على وحدته.
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الفصائل الموجودة هناك.
خالل األشهر الالحقة سيطر داعش 
بينها  من  ليبيا  يف  عّدة  مناطق  على 
يف  الخاصة  الرمزيّة  ذات  سرت 
المدينة  باعتبارها  الدائر  الصراع 
الراحل  العقيد  منها  ينحدر  التي 
هي  عليها  والسيطرة  القذايف،  معّمر 
معروفة  لجماعات  معنوي  »نصر« 
بقي  الذي  الليبي  للزعيم  بعدائها 
خالل فترة حكمه معاديا لمشروعها. 
لسرت  داعش  استهداف  رغم  لكن 
وإقامة مركز خالفته فيها أراد التاريخ 
يتحّطم  التي  المدينة  هي  تكون  أن 
يف  األقل  على  خالفته،  حلم  فيها 
تكّبد  حيث  المعلن،  فرعه  مستوى 
فيها خسائر كبيرة بمقتل المئات من 
حيا  منها  بقي  من  وهروب  عناصره 
التنظيم  وتحّول  أخرى  مناطق  إىل 
جنوب  يف  متخفّية  جيوب  مجّرد  إىل 

البالد.
كبرى.  أهمية  البغدادي  لمقتل  المناطق،  من  غيرها  يف  مثلما  ليبيا  يف 
سريعة  نظرة  تكفي  زعمائها.  بمقتل  تتأثر  التنظيمات  أغلب  أن  المرّجح 
على تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن الدن. مهما حاول أيمن الظواهري 
بعد ذلك ملء موقع سلفه لكنه فشل يف ذلك، وحتى يف مستوى المكانة 
إسراعه  والدليل  قيمته،  فقط  التنظيم  أن  واضح  الجهاديّة  العناصر  لدى 
إىل تغيير تسمية فروعه يف المناطق التي يقاتل فيها سواء يف ليبيا أو يف 
سوريا. نفس األمر يف داعش، التنظيم بطبيعته يعيش حالة اختناق كبيرة، 
النظر  األقل تغض  أو على  تدعمه  كانت  التي  اإلقليمية  الدعم  حتى قوى 
عنه تخّلت عنه، بل إن تركيا إحدى أهم تلك القوى، كانت مساهمة حسب 

تصريحات اإلدارة األمريكّية يف مالحقة البغدادي وقتله.
 يف المقابل ترى أطراف أخرى أن مقتل البغدادي هو إضعاف لداعش يف 
سوريا، لكنه قد يكون سببا يف تقويته يف مناطق أخرى من بينها ليبيا. ففي 

سي«  يب  »يب  لموقع  مطّول  تقرير 
الممكنة  السيناريوهات  حول  عريب 
االستناد  تم  البغدادي  مقتل  بعد 
الدفاع  وزارة  يف  عسكريين  أراء  إىل 
»ببعث  تنبأوا  الذين  األمريكية، 
جديد للتنظيم خالل 12-6 شهرا إذا 
ومطاردة  عليه  الضغط  يتواصل  لم 
أفراده، إذ مازال اآلالف من مقاتليه 
جميعا  وليسوا  الحياة،  قيد  على 
على  أقسموا  وقد  السجون،  يف 
مواصلة القتال من خالل ما وصفوه 
بـ »حرب استنزاف«، آملين بذلك أن 
سلسلة  خالل  من  أعداءهم  يدحروا 
يف  لها  يخططوا  التي  الهجمات  من 
الخفاء«. وما العمليات التي وقعت 
جنوب ليبيا منذ مايو 2019 إال جزءا 

أغلب التنظيمات تتأثر بمقتل زعمائها. تكفي 
مقتل  بعد  القاعدة  تنظيم  على  سريعة  نظرة 
الظواهري  أيمن  حاول  مهما  الدن.  بن  أسامة 
في  فشل  لكنه  سلفه  موقع  ملء  ذلك  بعد 
ذلك، وحتى في مستوى المكانة لدى العناصر 
قيمته،  فقط  التنظيم  أن  واضــح  الجهاديّة 
في  فروعه  تسمية  تغيير  إلى  إسراعه  والدليل 
أو  ليبيا  في  سواء  فيها  يقاتل  التي  المناطق 

في سوريا.
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من تلك الحرب.
يف  اإلرهايب  التنظيم  مستقبل  إىل  عاد  بدوره  اإلخباري  »العين«  موقع 
ليبيا بعد مقتل البغدادي، حيث قال الباحث يف شؤون الحركات اإلسالمية 
واإلرهاب عمرو فاروق يف تصريحات للموقع، إن داعش سيعتمد على ما 
سّماها »قيادة مسردبة« »ضعيفة تحيطها فروع وواليات أقوى بكثير من 
لزيادة  القادمة  المحطة  ستكون  »ليبيا  أن  وأضاف  المحيطة.«  القيادات 

تمركز عناصر داعش.«
جنوب  لتحركاته  اإلرهايب  التنظيم  استعادة  خالل  من  تحليله  فّسر  وقد 
البالد منتصف العام الجاري وقيامه 
بعدد من العمليات التي استهدفت 
ظهور  إىل  باإلضافة  ليبيين،  جنودا 
عن  المصورة  الفيديوات  بعض 
مبايعتهم  الملثمين  عشرات  إعالن 
رغم  اإلرهايب،  وتنظيمه  للبغدادي 
تتم  كانت  العملّيات  تلك  كل  أن 
مناطق  ويف  متعاقبة  فترات  على 
متباعدة األمر الذي يفّسر على أنها 
منها  كثر  أ متشنجة  أفعال  ردود 
عمليات منظمة ومنّسقة داخل أطر 

موحدة للفرع الليبي.
الفاروق أشار أيضا إىل أن تنظيم 
يزال يمتلك ما ال  اإلرهايب ال  داعش 
مسلح  عنصر  ألف   100 عن  يقل 
بخالف  للتنظيم،  بالوالء  يدينون 
متفرقة،  مناطق  يف  النائمة  الخاليا 
لكن هذا العدد قد يكون مبالغا فيه 

مقتل  بعد  ليبيا  في  داعــش  تنظيم  مصير 
المنطقة  مصير  هو  البغدادي  بكر  أبي  قائده 
بأكملها. فخالل السنوات الماضية كانت البالد 
أن  باعتبار  الجوار  دول  على  حتى  خطيرا  فضاء 
المجال  تركت  عاشتها  التي  األمنية  الفوضى 
عمليات  لتنفيذ  التنظيم  عناصر  أمام  مفتوحا 
من  بل  األبرياء،  من  العشرات  ضحيتها  راح 
التنظيم للدخول إلى تونس  خالل ليبيا خطط 
لكن  فيها  خالفته  وإعالن  بنقردان  مدينة  عبر 
المحاولة أُفشلت في مهدها، وأفشلت مشروعا 

كامال كان يستهدف المنطقة.
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بشكل كبير ألنه من غير المنطقي الحديث عن ضعف تنظيم مسلح وهو 
يمتلك مثل هذا العدد من المقاتلين.

مؤثرة  ستكون  البغدادي  وفاة  بعد  للتنظيم  القويّة  النفسّية  الضربة 
بالتأكيد، وتداعياتها المستقبلية قد ال تعطي للتنظيم أي أمل يف االستمرار 
عدمه،  من  ليبيا  يف  بقاءه  أن  إال  والمباغتة،  المتفّرقة  العمليات  خارج 
باعتبار  البالد،  يف  السياسية  العملية  يف  المتوقعة  المسارات  من  يتحدد 
ترتيب  من  لداعش  إمكانية  أي  يمنع  الفرقاء،  بين  اتفاق  إىل  الوصول  أن 
صفوفه من جديد، خاصة أن المؤسسة العسكرية بدأت منذ 2014، خيارا 
حاسما يف محاربة اإلرهاب وقد نجحت إىل حد كبير يف ضمان االستقرار يف 
قد  لألوضاع  آخر  أي مسار  لكن  البالد.  أساسا شرق  المناطق  العديد من 

من  ولغيره  لداعش  الفرصة  يمنح 
باعتبارها  ليبيا  يف  مجددا  التحّرك 
بعض  لتنفيذ  مغرية  بيئة  مازالت 

العمليات.
مصير تنظيم داعش يف ليبيا بعد 
هو  البغدادي  بكر  أيب  قائده  مقتل 
فخالل  بأكملها.  المنطقة  مصير 
البالد  كانت  الماضية  السنوات 
فضاء خطيرا حتى على دول الجوار 
التي  األمنية  الفوضى  أن  باعتبار 
مفتوحا  المجال  تركت  عاشتها 
لتنفيذ  التنظيم  عناصر  أمام 
عمليات راح ضحيتها العشرات من 
خطط  ليبيا  خالل  من  بل  األبرياء، 
عبر  تونس  إىل  للدخول  التنظيم 
فيها  خالفته  وإعالن  بنقردان  مدينة 
مهدها،  يف  أُفشلت  المحاولة  لكن 
كان  كامال  مشروعا  وأفشلت 

المنطقة. يستهدف 

مقتل  بعد  ليبيا  في  داعــش  تنظيم  مصير 
المنطقة  مصير  هو  البغدادي  بكر  أبي  قائده 
بأكملها. فخالل السنوات الماضية كانت البالد 
أن  باعتبار  الجوار  دول  على  حتى  خطيرا  فضاء 
المجال  تركت  عاشتها  التي  األمنية  الفوضى 
عمليات  لتنفيذ  التنظيم  عناصر  أمام  مفتوحا 
من  بل  األبرياء،  من  العشرات  ضحيتها  راح 
التنظيم للدخول إلى تونس  خالل ليبيا خطط 
لكن  فيها  خالفته  وإعالن  بنقردان  مدينة  عبر 
المحاولة أُفشلت في مهدها، وأفشلت مشروعا 

كامال كان يستهدف المنطقة.
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»ذاكرة األلم«..

من التأسيس إلى مقتل البغدادي.. 
القّصة الّدامية لداعش في ليبيا

عبد الباسط غبارة

لظهور  مناسبة  فرصة  العربية  المنطقة  شهدتها  التي  والصراعات  الحروب  مثلت 
يف  ويأيت  لها.  حاسم  وجود  لتأسيس  الفوضى  استغلت  التي  االرهابية  التنظيمات 
المقدمة تنظيم »داعش« الذي ظهر إىل الحياة من رحم الحرب،  يف عام 2001،  عندما 
وقعت أحداث سبتمبر/أيلول. ثم كان غزو العراق واحتالله يف عام 2003 هو ما حوَّل 
فرع تنظيم القاعدة يف العراق،  بقيادة أبو مصعب الزرقاوي إىل حركة عسكرية قوية 
الزرقاوي  قام  ثمَّ  الرافدين » ومن  بالد  والجهاد يف  التوحيد   « تحت مسمى جماعة 

بمبايعة ) أُسامة بن الدن ( وأعلن عن قيام » تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين«.
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ويف العام 2006، خرج الزرقاوي على المال يف شريط مصور معلنا عن تشكيل 
»مجلس شورى المجاهدين« بزعامة عبدهللا رشيد البغدادي. عقي ذلك قتل 
للتنظيم  المهاجر زعيما  ابو حمزة  الزرقاوي يف الشهر نفسه من اعالنه،  وعين 
يف العراق.  ويف نهاية العام 2006 تم تشكيل تنظيم عسكري يختصر كل تلك 
التنظيمات ويجمع كل التشكيالت األصولية المنتشرة على األراضي العراقية، 
عمر  أبو  بزعامة  العراق«  يف  اإلسالمية  »الدولة  مسمى  تحت  أهدافها  ويظهر 

البغدادي. 
القوات  قامت  نيسان،    19 وتحديًدا   ،2010 العام  من  أبريل/نيسان  ويف 
فيه  كان  منزال  استهدفت  الثرثار  منطقة  يف  عسكرية  عملية  بتنفيذ  األمريكية 
الجانبين  بين  عنيفة  اشتباكات  وبعد  المهاجر  حمزة  وابو  البغدادي  عمر  ابو 
اعترف  واحد  اسبوع  وبعد  مًعا.   ليقتال  المنزل  تم قصف  الطائرات  واستدعاء 
انعقد  ايام  عشرة  حوايل  وبعد  بمقتلهما،   االنترنت  على  له  بيان  يف  التنظيم 
مجلس شورى الدولة اإلسالمية يف العراق ليختار ايب بكر البغدادي خليفة أليب 
عمر البغدادي ولتبدأ حقبة جديدة من 
تقوم على هدف  المنطقة  االرهاب يف 
بناء دولة عبر االستيالء على األراضي. 
يف  السورية  األزمة  اندلعت  وحين 
عام 2011،  كان لدى التنظيم الموارد 
ليستغلها  الكافية  واألسلحة  البشرية 
بكر  »أبو  حينها  وسارع  لصالحه.  
البغدادي« لالعالن يف التاسع من من 
»الدولة  تنظيم  اندماج   2013 مايو 
و«جبهة  العراق«  يف  اإلسالمية 
لتنظيم  التابعة  وقتها  النصرة« 
»القاعدة« لتشكل »الدولة اإلسالمية 
عرفت  والتي  والشام«،   العراق  يف 

إعالميا اختصارا باسم »داعش«. 
الدعم  كل  بداياته  يف  التنظيم  وجد 
المحيطة،   اإلقليمية  الظروف  من 

وجد التنظيم في بداياته كل الدعم من الظروف 
في  الباحث  يذهب  كما  المحيطة،   اإلقليمية 
علي  عمار  الدكتور  السياسي،   االجتماع  علم 
حسن،  في كتابه »شبه دولة: القصة الكاملة 
اضطراب  من  داعش  استفاد  حيث  لداعش«. 
األوضاع في العراق بعد الغزو األميركي،  وحل 
الجيش العراقي وحزب البعث،  وظهور الخالف 
بين  والعرقي  والشيعة،   السنة  بين  الطائفي 

العرب واألكراد. 
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كما يذهب الباحث يف علم االجتماع السياسي،  الدكتور عمار علي حسن،  يف 
كتابه »شبه دولة: القصة الكاملة لداعش«. حيث استفاد داعش من اضطراب 
األوضاع يف العراق بعد الغزو األميركي،  وحل الجيش العرايق وحزب البعث،  
واألكراد.  العرب  بين  والعريق  والشيعة،   السنة  بين  الطائفي  الخالف  وظهور 
واستفاد من االضطراب العميق الذي ترتب على تحول األحداث يف سوريا من 
إسقاط  على  عملوا  الذين  المحلل:  ويضيف  أهلية.  حرب  إىل  شعبية  انتفاضة 
التي  والميليشيات  والجماعات  واألطراف  الحركات  األسد،  ساعدوا كل  نظام 

تقاتل ضده،  ومنها داعش. 
وتمكن »داعش« من إحكام سيطرته على كامل مدينة الرقة السورية ) مركز 
األخرى  المعارضة  فصائل  انسحبت  بعدما   ) اسمها  تحمل  التي  المحافظة 
سريع  تطور  ويف  للتنظيم،  مركزاً  المدينة  وأصبحت  معها،   تتواجه  كانت  التي 
مدينة  كبر  أ ثاين   - الموصل  مدينة  على  السيطرة  من  التنظيم  تمكن  لألحداث 
عراقية - تالها السيطرة على عدة محافظات عراقية هي صالح الدين وجزء من 
العدناين  أبو محمد  أعلن   2014 العام  يونيو من  نهاية شهر  واألنبار. ويف  دياىل 
المتحدث الرسمي باسم داعش  عن إعالن الخالفة اإلسالمية وتنصيب أبو بكر 

وإلغاء  للمسلمين،   خليفًة  البغدادي 
الشام  يف  اإلسالمية  الدولة  مسمى 
والعراق ليصبح » الدولة اإلسالمية«. 

في  »داعش«  ظهور   **
ليبيا

 ،2011 العام  من  فبراير   17 يف 
دخلت ليبيا يف مرحلة جديدة أخرجتها 
من طور األمن واإلستقرار لتلقى بها يف 
أن  وبعد  والفوضى.  الحروب  غياهب 
أسقط النظام وحول األمن واالستقرار 
الغرب  تخلى  وصراعات،  فوضى  اىل 
سمح  أمنياً،   فراغاً  تاركاً  ليبيا  عن 
التي  المتطرفة  الجماعات  بانتشار 

على  سيطرته  إحكام  من  ــش«  »داع تمكن 
المحافظة  مركز   ( السورية  الرقة  مدينة  كامل 
فصائل  انسحبت  بعدما   ) اسمها  تحمل  التي 
معها،   تتواجه  كانت  التي  األخرى  المعارضة 
تطور  وفي  للتنظيم،  مركزًا  المدينة  وأصبحت 
السيطرة  من  التنظيم  تمكن  لألحداث  سريع 
على مدينة الموصل - ثاني أكبر مدينة عراقية.
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تمكنت من السطو على مخازن السالح التابعة للجيش الليبي،  كما سيطرت 
على مدن بأكملها وفرضت على السكان قوانينها ورؤيتها المتطرفة. 

ليبيا،  الذي أحدثه اعالن داعش عن قيام »الخالفة« يف  التأثير  وكان واضحا 
شباب  شورى  »مجلس  يسمى  متشدد  جهادي  سلفي  تنظيم  أعلن  حيث 
كتوبر/ تشرين  اإلسالم« و يتمركز بمدينة درنة يف أقصى الشرق الليبي، يف 05 أ
2014 إنضمامه لتنظيم الدولة، واعتبر يف بيان له األراضي التي يسيطر  األول 
عليها »مجلس شورى شباب اإلسالم« يف مدينة درنة جزءاً من الخالفة،  تلك 
األراضي التي أطلق عليها فيما بعد اسم “والية درنة” التي هي جزءاً من الدولة 

اإلسالمية. 
ويف 10 نوفمبر/ تشرين الثاين 2014، نظم »داعش« يف درنة أول استعراض 
داعش  أمير  بيعة  يف  المسارعة  اىل  األهايل  ودعا  المدينة  يف  علني  عسكري 
يتأخر  ولم  وسوريا.  العراق  خارج  لداعش  إمارة  أول  لتأسيس  »البغدادي« 
حيث  البيعة  هذه  على  البغدادي،  رد 
الثاين  نوفمبر/تشرين   13 يف  أصدر 
فيها  أعلن  صوتيا  تسجيال   2014
الوالء من مؤيديه يف  لمبايعات  قبوله 
5 دول،  ضمت ليبيا،  وأعلن عن إقامة 
ثالثة واليات يف ليبيا،  برقة يف الشرق،  
فزان بالجنوب،  وطرابلس يف الغرب. 

قادة  التظيم  ارسل  ما  وسرعان 
ليبيا  يف  عناصره  لتوجيه  العراق  من 
وبغية التوغل يف البالد واقامة مناطق 
للمقاتلين  استقبال  مركز  تكون  نفوذ 
لالنظمام  مكان  كل  من  القادمين 
أسماء  أمنية  تقارير  تناقلت  للتنظيم 
العرايق  وهم  الليبي  الفرع  مؤسسي 
يف  قتل  أنه  )يعتقد  األنباري  نبيل  أبو 
نوفمبر  يف  درنة  على  أمريكية  غارة 

كان واضحا التأثير الذي أحدثه اعالن داعش عن 
تنظيم  أعلن  حيث  ليبيا،  في  »الخالفة«  قيام 
شورى  »مجلس  يسمى  متشدد  جهادي  سلفي 
في  درنــة  بمدينة  ويتمركز  ــالم«  اإلس شباب 
تشرين  أكتوبر/   05 في  الليبي،  الشرق  أقصى 
واعتبر  الدولة،  لتنظيم  إنضمامه   2014 األول 
عليها  يسيطر  التي  ــي  األراض له  بيان  في 
»مجلس شورى شباب اإلسالم« في مدينة درنة 

جزءًا من الخالفة.
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2014( والسعودي أبو حبيب الجزراوي واليمني أبو البراء األزدي. وبعد التمركز 
يف درنة،  بدأت خاليا التنظيم يف بقية مناطق ليبيا بالتحرك نحو بسط سيطرتها 
على مدن جديدة ومستفيدة من الصراع القائم بين الجيش الليبي وقوات فجر 
ليبيا يف سيناريو مشابه لما حدث يف سورية.  وأصبحت سرت بمثابة األولوية 
األساسية يف برنامج تنظيم »داعش« لبناء نفسه يف ليبيا، خاصة بعد  هزيمته 
يف مدينة درنة على يد جماعات موالية لتنظيم القاعدة. وكان التنظيم قد حاز 
تشرين  منذ  سرت  يف  ليبيا  يف  الشريعة  أنصار  عن  المنشقين  من  دعم  على 
كتوبر 2014،  ولكنه لم ينشط علناً يف المدينة حتى أوائل كانون األول/ األول/أ
2015،  وذلك من قاعدته يف »مركز مؤتمرات واغادوغو«.  وكانت سرت  يناير 
يف  المسيحيين  المصريين  الرهائن  داعش  فيه  أَعدم  الذي  الموقع  هي  أيضاً 
منتصف شباط/فبراير 2015،  والرهائن اإلثيوبيين المسيحيين يف يف منتصف 

نيسان/أبريل من العام نفسه. 
2015، استوىل »داعش« على مدينة النوفلية التي تقع  8 شباط/فبراير  يف 

إىل  كيلومتراً    150 حواىل  بعد  على 
عن  المنشقين  أن  ويبدو  الشرق.  
وّفروا  ليبيا«  يف  الشريعة  »أنصار 
لدخول  لعناصره   لوجستياً  دعماً 
دراسة  وذكرت  تأمينها.  المدينة؛بعد 
نشرها معهد واشنطن ان داعش بعد 
تقديم  إىل  المدينة  سكان  دعا  ذلك 
البغدادي،   بكر  أبو  إىل  »البيعة« 
يعرف  الذي  القرقعي  علي  وعين 
زعيماً  الليبي  همام  أبو  باسم  أيضا 

جديداً يف النوفلية. 
الجماعة  كتسبت  ا لذلك،   ونتيجة 
أول قاعدة فعلية لها يف منطقة سرت 
ككل.  ومنذ ذلك الحين،  ركز التنظيم 

في  األساسية  األولوية  بمثابة  سرت  أصبحت 
في  نفسه  لبناء  ــش«  »داع تنظيم  برنامج 
ليبيا، خاصة بعد  هزيمته في مدينة درنة على 
وكان  القاعدة.  لتنظيم  موالية  جماعات  يد 
عن  المنشقين  من  دعم  على  حاز  قد  التنظيم 
تشرين  منذ  سرت  في  ليبيا  في  الشريعة  أنصار 
األول/أكتوبر 2014،  ولكنه لم ينشط علنًا في 

المدينة حتى أوائل كانون األول/يناير 2015.
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النوفلية،   يف  متعددة  أنشطة  على 
السكان،   مع  للتواصل  منتديات  فأقام 
ومخازن  والكحول  السجائر  وأتلف 
مليئة بما يعتبرها مواد للشعوذة،  كما 
وتدريب  »دعوة«  للـ  منشورات  وزع 
من  أسبوع  وبعد  الجدد.  المجندين 
استوىل  النوفلية،  على  االستيالء 
التنظيم على محطة اإلذاعة،  واستوديو 
ومركز  التلفزيونية،   الوطنية  ليبيا  قناة 
سينا«،   ابن  و«مستشفى  الهجرة،  
الحكومية  والمباين  و«جامعة سرت«،  
دراسة  ذكرته  ما  بحسب  المحلية.  
ليعقب  للدراسات.  واشنطن  معهد 
القرضابية  قاعدة  على  سيطرته  ذلك 
الجوية وعلى مشروع »النهر الصناعي 

توليد  محطة  على  التنظيم  استوىل  حزيران/يونيو،    9 يف  ثم  للري؛  العظيم« 
الكهرباء يف سرت،  األمر الذي منحه االستيالء الكامل على المدينة. 

وكسب داعش بعد دخوله سرت والهيمنة على كامل مفاصل المدينة قاعدة 
التنظيم  مارس  وقد  والعراق.  سوريا  خارج  األوىل  عاصمته  وأنشأ  ثباتاً،   كثر  أ
يف سرت كل أنواع االرهاب وأعمل فكره المتطرف الذي نشر الخوف والرعب 
شورى  »مجلس  ميليشيا  نجاح  ورغم  عامة.  وليبيا  خاصة  المدينة  سكان  يف 
مجاهدي درنة« يف طرد عناصر التنظيم اإلرهايب من أوىل قواعده يف مدينة درنة 
انتفاضة قبلية ضده يف  2015 وما تبعها من  بعد اشتباكات عنيفة يف جويلية 
تمكن  كما  درنة  خارج  القوية  بمواقعه  احتفظ  »داعش«  تنظيم  أن  إال  سرت،  
بسهولة من هزيمة انتفاضة سرت أتبعها باالنتقام من العشرات من السكان. 

** العنف.. منهج »داعش«
له  تقشعر  ما  الجرائم  من  داعش  إرتكب  سرت،  على  سيطرته  فترة  وخالل 
كتف  على  الواقعة  المدينة  وأطفال  وشيوخ  ونساء  رجال  صفوف  يف  األبدان 
البحر المتوسط، وشملت فظاعات التنظيم اإلرهايب يف ليبيا جرائم صلب وجلد 
إىل  استمعوا  ألنهم  فقط  أو  التدخين  مثل  بممارسات  قيامهم  جراء  للرجال 

الموسيقى. 
الحياة  امتدت إىل كافة مناحي  الليبية  سيطرة »داعش« على مدينة سرت 
عممها  والنواهي؛  األوامر  من  مجموعة  التنظيم  حدد  إذ  المدينة،  سكان  بين 
يف كافة أنحائها،  شملت تحديد طول سراويل الرجال،  واتساع ولون عباءات 
النساء،  وطبيعة الدروس التي يتلقاھا الطالب يف المدارس الحكومية. كذلك 

شملت إجراءات التنظيم نھب وتدمير 
منازل من لم يدينوا بالوالء الُمطلق له 

باعتبارهم أعداء. 
»هيومن  أجرته  تحقيق  وخلص 
فرض  داعش  أن  إىل  ووتش«  رايتس 
اإلسالمية  للشريعة  المتشدد  فهمه 
سرت،   يف  الحياة  مناحي  جميع  على 
سراويل  طول  تحديد  يشمل  بما 
النساء  عباءات  ولون  واتساع  الرجال 
يتلقاها  التي  الدروس  وطبيعة 
الطالب يف المدارس الحكومية.  ولكن 
الحاجات  توفير  يف  فشل  التنظيم 

كسب داعش بعد دخوله سرت والهيمنة على 
كامل مفاصل المدينة قاعدة أكثر ثباتًا،  وأنشأ 
عاصمته األولى خارج سوريا والعراق. وقد مارس 
وأعمل  االرهاب  أنواع  كل  سرت  في  التنظيم 
في  والرعب  الخوف  نشر  الذي  المتطرف  فكره 

سكان المدينة خاصة وليبيا عامة.
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والوقود  واألدوية  األغذية  نقل  ذلك،   وبدل  المحليين.   للسكان  األساسية 
الشرطة  وأعوان   – مقاتليه  إىل  السكان  يصادرها من  التي  والمنازل  واألموال 
 1800 يقارب  وعددهم  المدينة،   من  انتدبهم  الذين  والموظفين  له  التابعين 

شخص. 
49 التي نفذها داعش يف المدينة  وأشار التحقيق اىل أن عمليات اإلعدام الـ 
إجراءات  اتبعت  ووتش،   رايتس  هيومن  وثقتها  والتي  أخرى،   نائية  ومناطق 
بين  العادلة.  من  للمحاكمة  األساسية  الدولية  المعايير  أهم  مع  تتناىف  سرية 
قوات  من  ورهائن  ومصابون  مزعومون،   و«سحرة«  »جواسيس«  القتلى 
البلدي،   المجلس  من  منفيون  أعضاء  قال  بالكفر.   متهم  وشاب  معادية،  
ومقاتلون يف قوات مناوئة،  لـ هيومن رايتس ووتش إن داعش اختطف وأخفى 

عشرات المقاتلين التابعين لميليشيات ليبية،  ُيعتقد أن الكثير منهم قتلوا. 
إجراءات  بما شملته من  الساحلية،   المدينة  داخل  للتنظيم  األمنية  القبضة 
بعد  السجون،   بناء  يف  يتوسع  جعلته  المحليين،   السكان  آالف  على  القبض 
ضيق السجون المتواجدة على أعداد الُمعتقلين؛ إذ أنشأ ثالثة سجون جديدة. 
وأسس التنظيم ما ُيعرف بُشرطة الحسبة،  وهي كتيبة تتألف من عناصر من 
يخالفون  العقوبات على من  مهامها يف فرض  تنحصر  وإناثًا،   ذكوًرا  التنظيم،  

تعليمات التنظيم يف المدينة. 
منازلھم  من  الرجال  خطف  المدينة  يف  التنظيم  عممها  التي  العقوبات  ومن 
ملثمين،   مقاتلين  يد  على  لياًل 
وتعليق  الشارع،   يف  الرؤوس  وقطع 
من  تتدىل  برتقالية  مالبس  يف  الجثث 
وراء  من  التنظيم  وسعى  السقاالت. 
من  اآلخرين  تحذير  إىل   الصور  هذه 

الخروج عن نظامه وسيطرته. 
في  »داعش«  نهاية   **

سرت
شنت    ،2016 مايو/أيار  ويف 
التابعة  المرصوص«  »البنيان  قوات 
سرت  على  هجوما  الوفاق  لحكومة 

 49 الـ  اإلعدام  عمليات  أن  الى  التحقيق  أشار 
نائية  ومناطق  المدينة  في  داعش  نفذها  التي 
ووتش،   رايتس  هيومن  وثقتها  والتي  أخرى،  
اتبعت إجراءات سرية تتنافى مع أهم المعايير 

الدولية األساسية للمحاكمة العادلة. 
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بهدف استعادة المدينة مستعينة بالطيران الحريب األمريكي الذي شن غاراته 
من  الوفاق  قوات  وتمكين  الضعافه  محاولة  يف  اإلرهايب  التنظيم  مواقع  على 

التقدم. 
أوىل  يف  المدينة  غرب  قرين  أبو  بوابة  استعادة  الوفاق  قوات  واستطاعت 
»القرضابية«  قاعدة  استعادة  يف  القوات  هذه  نجحت  يونيو  ويف  انتصاراتها،  
الجوية جنوب المدينة،  وكذلك ميناء سرت وجزيرة الزعفران،  فضالً عن طرد 

التنظيم من منطقة سوارة. 
يف  مرة  ألول  األمريكية  الجوية  القوات  اشتركت  أغسطس  من  الثالث  ويف 
المعركة،  حيث شنت أوىل غاراتها على سبعة مواقع منها مستشفى ابن سينا 
الثالث  الحي  تحرير  ثم  ومن  سرت،   وجامعة  للمؤتمرات  واغادوغو  ومجمع 

بالمدينة، ما دفع التنظيم  إىل االنسحاب نحو الجيزة البحرية. 
وبعد ثمانية أشهر من المواجهات الضارية، أعلنت قوات »الوفاق الوطني« 
داعش.  مسلحي  من  نهائيا  سرت  تحرير    ،2016 األول  ديسمبر/كانون  يف 
وصرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج،  
بأن عملية تحرير مدينة سرت قد تمت بنجاح،  حيث هنأ يف كلمة مسجلة له 
الشعب الليبي بهذا االنتصار،  مشيًدا بتضحيات عناصر »البنيان المرصوص« 

ضد التنظيم. 
فيما أعلن الجيش األمريكي رسمًيا 
مدينة  يف  العسكرية  عملياته  إنهاء 
بالكامل  تحريرها  تم  أن  بعد  سرت،  
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قبضة  من 
القيادة  قالت  حيث  »داعش«،  
إفريقيا  يف  األمريكية  العسكرية 
كة  »بالشرا بـ«أفريكوم«:  والمسماة 
الليبية،   الوطني  الوفاق  حكومة  مع 
بالنجاح،  وأتاحت دحر  كللت العملية 
واستهدفت  الكيان،   هذا  وهزيمة 
طيار  ودون  مقاتلة  وطائرات  سفن 

مواقع التنظيم خاللها 495 مرة«. 

أبو  بوابة  استعادة  الوفاق  قوات  استطاعت 
قرين غرب المدينة في أولى انتصاراتها،  وفي 
قاعدة  استعادة  في  القوات  هذه  نجحت  يونيو 
وكذلك  المدينة،   جنوب  الجوية  »القرضابية« 
طرد  عن  فضاًل  الزعفران،   وجزيرة  سرت  ميناء 

التنظيم من منطقة سوارة. 
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وبالرغم من أن سحابة »داعش« السوداء قد إنقشعت،  بعد طرده من المدينة 
والتعذيب يف  والتصفية  والبتر  القتل  جرائم  أن قصص  إال   ،2016 العام  نهاية 
ساحات المدينة ما تزال عالقة يف أذهان أهايل سرت،  الذين عانوا ويالت تنظيم 
السكان من  ويخشى  ونصف.  يزيد عن سنة  لِما  على صدورهم  إرهايب،  جثم 
»داعش«،  عودة  من  التحذيرات  تواصل  ظل  يف  المؤلمة  التجربة  هذه  تكرار 
أعلن  كما  سرت.  محيط  يف  التنظيم  عناصر  لتحركات  متكرر  رصد  مع  خاصة 
المنطقة  يف  مجددا  تواجده  عن  مصّورة  مقاطع  عبر  مرة  من  كثر  أ يف  التنظيم 

المحيطة بمدينة سرت التي تمتد لمساحات شاسعة. 

** عمليات »داعش« االرهابية
هجماته  شن  يف  »داعش«  تنظيم  بدأ  الليبية  األراضي  يف  استقراره  منذ 
 27 يف  التنظيم  تبناها  التي  االعتداءات  أوىل  وكانت  وهناك،  هنا  االرهابية 
مفخخة  تفجير سيارة  عن  أعلن مسؤوليته  2014:حين  األول  كانون  ديسمبر/ 
يف طرابلس أمام هيئة مكلفة ضمان أمن البعثات الدبلوماسية. ثم أعلن الفرع 
عن  مسؤوليته   ،2015 الثاين  كانون  يناير/   27 يف  »داعش«،  لتنظيم  الليبي 
الهجوم الذي استهدف فندق كورنثيا يف طرابلس والذي أسفر عن مقتل تسعة 

أشخاص بينهم خمسة أجانب.  
االرهايب  التنظيم  شن  ذلك  وعقب 
يف  منها  دامية  انتحارية  عمليات  عدة 
شباط  فبراير/  يف  البالد  شرق  القبة 
2015،  ما أسفر عن سقوط 44 قتيال،  
2016، شنت  الثاين  يناير/ كانون  ويف 
مركز  على  هجوما  »داعش«  عناصر 
للشرطة يف زليتن غرب البالد ما أدي 

كثر من خمسين قتيال.  اىل سقوط أ
»داعش«  عمليات  كتسبت  وا
االرهابية يف ليبيا مزيجا من الوحشية 
كبير  بشكل  أظهرت  التي  والدموية 
الرعب  بث  على  التنظيم  اعتماد 

السوداء  ــش«  »داع سحابة  أن  من  بالرغم 
نهاية  المدينة  من  طرده  بعد  إنقشعت،   قد 
والبتر  القتل  جرائم  قصص  أن  إال   ،2016 العام 
ما  المدينة  ساحات  في  والتعذيب  والتصفية 
تزال عالقة في أذهان أهالي سرت،  الذين عانوا 
ويالت تنظيم إرهابي،  جثم على صدورهم ِلما 

يزيد عن سنة ونصف.
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مخيلة  يف  بقيت  التي  العمليات  هذه  أبرز  ولعل  والسيطرة.  التمكين  بهدف 
التنظيم شريط  2015، حين بث  فبراير/ شباط   15 كانت يف  والعالم  الليبيين 
مصر  من  معظمهم  أقباط  أنهم  على  قدموا  رجال   21 ذبح  عملية  أظهر  فيديو 
خطفوا يف ليبيا. ثم يف 19 أبريل/ نيسان، حين بث التنظيم شريطا جديدا يظهر 
ودوليا  محليا  تنديدا  الجرائم  هذه  ولقيت  ليبيا.  يف  مسيحيا  إثيوبيا   28 إعدام 

واسعا وأظهرت مدى دموية التنظيم. 
اإلرهايب  التنظيم  أهداف  أبرز  احدى  النفطية  الثروة  مثلت  أخرى،  جهة  من 
تمويل   مصدر  تمثل  عليها  السيطرة  ألن  وذلك  فيها  نشط  التي  المناطق  يف 
تخريبية  بعمليات  إستهدافها  إىل  يسعى  فإنه  ذلك  يف  فشل  وإذا  لعناصره، 
بغية إثارة البلبلة والفوضى وعرقل بناء  الدولة، وهو ما من شأنه توفير البيئة 
المناسبة له. ولذلك كانت المنشآت النفطية عرضة لهجمات عناصر »داعش« 

بشكل متكرر. 
الهالل  منطقة  على  مفاجئا،   »داعش«هجوما  شن    ،2016 يناير   4 ففي 
أجزاء  على  السيطرة  يف  ونجح  النوف،   ورأس  السدرة  ميناءي  يف  النفطي،  
منه قبل أن يضطر إىل االنسحاب بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات مع 
عناصر جهاز حرس المنشآت مدعومين بأهايل منطقة أجدابيا المجاورة وسكان 

محليين وبغطاء جوي لطائرات سالح 
مواقع  أغارت على  التي  الليبي  الجو 
المهاجمين انطالقاً من قاعدة مصراتة 

الجوية. 
حريق  اندلع    ،2016 يناير   5 ويف 
إثر  الخام  النفط  لتخزين  صهريج  يف 
ميناء  على  داعش  تنظيم  هجوم 
على  الثاين  لليوم  النفطي  السدر 
يف  النيران  اندلعت  كما  التوايل،  
قصفت  أن  بعد  أخرى  نفطية  منشأة 
النوف،   رأس  ميناء  اإلرهابية  العناصر 

ليبيا  في  االرهابية  »داعش«  عمليات  اكتسبت 
أظهرت  التي  والدموية  الوحشية  من  مزيجا 
الرعب  بث  على  التنظيم  اعتماد  كبير  بشكل 
هذه  أبرز  ولعل  والسيطرة.  التمكين  بهدف 
الليبيين  مخيلة  في  بقيت  التي  العمليات 

والعالم كانت في 15 فبراير/ شباط 2015.
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كثر من 400 ميل شريق العاصمة طرابلس.  ويقع الميناءان على بُعد أ
ويف 21 يناير 2016، اشتعلت النيران يف ثالثة خزانات للنفط يف ميناء ليبي،  
جّراء هجوم من داعش،  الذي توعد بضرب موائن النفط الليبية كلها.  وظهر يف 
عالمية،   اعالم  وسائل  تداولته  التنظيم،   من  مقرب  موقع  على  فيديو  شريط 
يقول:  الليبي«،   الرحمن  عبد  »أبو  لقب  نفسه  على  يطلق  داعشي  قيادي 
البريقة،  وبعده ميناء طبرق )شرقا(،   »اليوم ميناء السدرة ورأس النوف وغداً 
حينها  صالح  عقيلة  البرلمان  رئيس  ودعا  )جنوبا(.  والكفرة  وجالو  والسرير 

للتعبئة العسكرية واألمنية لمواجهة داعش. 
وعقب خسارته ألبرز معاقله يف شرق البالد وسقوط واليته يف مدينة سرت، 
النائمة.  خالياه  عبر  الليبية  المدن  يف  ارهابية  عمليات  شن  نحو  التنظيم  توجه 
المحاكم  مجمع  »داعش«  لعناصر  هجوم  استهدف   ،2017 كتوبر  أ  04 ففي 
بمدبنة مصراتة ما أسفرعن وقوع قتلى وجرحى. وقالت وكالة »أعماق« التابعة 
حسابات  تداولته  بيان  يف  للتنظيم 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
دولة  جنود  من  »انغامسيون  )تويتر( 
مجمع  يقتحمون  اإلسالمية  الخالفة 
حكومة  معاقل  أبرز  أحد  المحاكم 
الوفاق يف مصراتة«. ولفت البيان إىل 

مقتل وجرح العشرات يف الهجوم. 
استهدف  بنغازي،  مدينة  ويف 
فبراير  من  التاسع  يف  االرهابيون 
2018، جموع المصلين داخل مسجد 
بمسجد  المعروف  عبادة،   بن  سعد 
بين منطقتي  الواقع  المقصبي  خليل 
مدينة  وسط  والبركة،  الماجوري 
سقوط  عن  الهجوم  وأسفر  بنغازي. 
وجريح.  قتيل  بين  الضحايا  من  عدد 

مثلت الثروة النفطية احدى أبرز أهداف التنظيم 
فيها  نشط  التي  المناطق  في  اإلرهــابــي 
تمويل   مصدر  تمثل  عليها  السيطرة  ألن  وذلك 
لعناصره، وإذا فشل في ذلك فإنه يسعى إلى 
البلبلة  إثارة  بغية  تخريبية  بعمليات  إستهدافها 
من  ما  وهو  الدولة،  بناء   وعرقل  والفوضى 
كانت  ولذلك  له.  المناسبة  البيئة  توفير  شأنه 
عناصر  لهجمات  عرضة  النفطية  المنشآت 

»داعش« بشكل متكرر. 
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»بيعة  مسجد  استهدف  تفجير  على  أسابيع   3 نحو  بعد  الحادثة  هذه  وجاءت 
مفخختين  بسيارتين  نفسها،   المدينة  يف  »السلماين«  منطقة  يف  الرضوان« 
ويخّلف  الليبي،   الجيش  قوات  كبير يف  أمني  قائد  بينهم  قتيال من   37 ليوقع 
النائمة  »داعش«  خاليا  نحو  االتهام  أصابع  واتجهت  جريحا.  ثمانين  من  كثر  أ

التي تسعى لالنتقام لخسائرها السابقة. 
 2 ففي  »داعش«،  أيدى  عن  بعيدة  طرابلس  العاصمة  تكن  لم  وبدورها 
المفوضية  مقر  على  إرهايب  هجوم  عن  مسؤوليته  التنظيم  أعلن   ،2018 مايو 
طرابلس.  العاصمة  غرب  الشعال  غوط  منطقة  يف  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
أن  إىل  االنتخابات  الحرس وموظفي مفوضية  النار على  أطلق مسلحان  حيث 
الذين فجرا نفسيهما.  المهاجمين  التعزيزات األمنية وقامت بمحاصرة  وصلت 
من  كبيًرا  جزًءا  والتهمت  االنفجارين  اثر  المفوضية  بمبنى  النيران  واشتعلت 

المبنى. 
2018،  شنت مجموعة إرهابية هجوًما على مقر المؤسسة  10 سبتمبر  ويف 
الوطنية للنفط،  والذي أدى إىل وقوع عدد من االنفجارات داخل المبنى وإطالق 
نار كثيف،   كما تم احتجاز عدد من الموظفين مؤقتا كرهائن إىل حين وصول 
باإلضافة  أمن،   فيه حارسي  قتل  وقد  الداخل.  كان يف  لتحرر من  األمن  قوات 

إىل مصرع المجموعة المهاجمة. وجاء 
محاوالت  لضرب  كمحاولة  الهجوم 
ما  وهو  الليبي،   االقتصاد  إنعاش 
الذي  اإلرهايب،   التنظيم  بيان  كده  أ
األمريكي،   »سايت«  موقع  نشره 
شبكات  وتعقب  رصد  يف  المتخصص 

االرهابيين على االنترنت. 
ويف ديسمبر 2018، أعلن »داعش« 
مقر  استهدف  هجوم  عن  مسؤوليته 
العاصمة  يف  الليبية  الخارجية  وزارة 
القتلى  من  عددا  مخلفا  طرابلس 
والمصابين. وفق ما أعلنت عنه وزارة 

الصحة بحكومة الوفاق الوطني. ولفتت هذه الهجمات األنظار إىل خطورة تنظيم 
على  الضوء  ألقت  كما  السابقة،   إنكساراته  من  بالرغم  المتواصلة  »داعش« 
حكومة  إنطالق  من  الرغم  على  طرابلس،   منها  تعاين  التي  األمنية  الهشاشة 
الوفاق يف تنفيذ الترتيبات األمنية،  بهدف إرساء األمن داخل العاصمة الليبية 

بقوات شرطة نظامية،  وإنهاء دور الميليشيات المسلحة. 

** أبرز قيادات »داعش«
ليبيا، وانقسمت  تابعة لتنظيم »داعش« االرهايب يف  تواجدت قيادات مهمة 
أبو بكر البغدادي وتلك  القيادات بين تلك التي أرسلت من قبل زعيمها  هذه 

القيادات المحلية التي أعلنت عن والئها للتنظيم. 
الليبية  سرت  مدينة  ىف  اإلرهاىب  التنظيم  زعيم  وهو  الجزراوى:  عامر  أبو 

سعودى الجنسية، وهو المسئول عن التمويل الحرىب لعناصر التنظيم. 
تركي البنعلي: يعتبر البنعلي من الشخصيات البارزة يف تنظيم داعش، وقد 
مثل  عندما  برز   .2013 عام  يناير  نهاية  يف  البحرينية  الجنسية  عنه  أسقطت 
تنظيم داعش يف التفاوض الذي خاضته الواليات المتحدة من أجل اإلفراج عن 
»بيتر كاسيغ« المختطف لدى التنظيم والذي أعدم يف وقت الحق. ويف فبراير 
وصول  اىل  داعش  لتنظيم  تابعة  »تويتر«  موقع  على  صفحات  أشارت   2015
تركي البنعلي البحريني إىل ليبيا موفدا من تنظيم داعش،  إذ يعتبر من أهم 

الروحيين.  آبائها 
أبو الوليد الجزراوي:القيادي السعودي يف تنظيم داعش بسرت، كان مسؤوالً 

تواجدت قيادات مهمة تابعة لتنظيم »داعش« 
القيادات  هذه  وانقسمت  ليبيا،  في  االرهابي 
بكر  أبو  زعيمها  قبل  من  أرسلت  التي  تلك  بين 
البغدادي وتلك القيادات المحلية التي أعلنت 

عن والئها للتنظيم. 
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يف  التنظيم  عناصر  من  وآخرون  قتل  بسرت.  التنظيم  ودوريات  تمركزات  عن 
أغسطس 2016 خالل المواجهات التي خاضتها قوات البنيان المرصوص عند 

بداية المنطقة السكنية الثالثة وسط سرت. 
وفود  الستقبال  التنظيم  عينه  الجنسية،  سعودي  الجزراوي:  حبيب  أبو 
تم  ثم  البغدادي«.  بكر  »أبو  لخليفته  البيعة  لتلقي  درنة  بلدة  يف  المبايعين 

تعيينه مفتياً للتنظيم يف المدينة. 
على  البغدادي  بكر  أبو  االرهايب  التنظيم  زعيم  عينه  التونسي:  الدين  جالل 
رأس »داعش« ليبيا مكان السعودي »أبو عامر الجزراوي« وذلك بسبب تتايل 
كانت  التي  اإلرهابية  العناصر  أقدم  من  ويعتبر  التنظيم.  صفوف  يف  الهزائم 

تنشط يف العراق. 
أبو عمر التونسي: الرجل الثاين يف تنظيم داعش سرت، و الذي يشغل خطة 
ما يسمى بأمير المحاكم يف التنظيم، قتل على يد قوات »البنيان المرصوص« 

يف الحي رقم 3 وسط سرت يف أغسطس 2016
أبو عمر المهاجر: مصري الجنسية، توىل المسؤولية اإلدارية والمالية والجباية 
بـديوان الحسبة،  وتعرف عنه شدة وحشيته بحق ضحاياه سواء  فيما يسمى 
باالبتزاز المايل لمخالفي قواعد التنظيم من سكان سرت أو أثناء تنفيذ أحكام 
على  يداوم  كان  التي  اإلعدامات 
قتل  تنفيذها.  أحكام  وتالوة  حضورها 
مواجهات  خالل   2016 أغسطس  يف 
على  المرصوص  البنيان  قوات  مع 

أطراف الحي رقم ثالثة. 
أبو مريم المصري: وهو رئيس ديوان 
اإلرهايب.   بالتنظيم  والزكاة  الحسبة 
عن  المرصوص  البنيان  قوات  أعلنت 
ونشرت   2016 اغسطس  يف  مقتله 
بموقع  صفحتها  على  له  صورة 

التواصل االجتماعي فيسبوك. 
يشغل  كان  المصري:  عبدهللا  أبو 
منصب أمير ديوان الحسبة يف سرت،  
إتاوات  جمع  على  بنفسه  وأشرف 
يد وصلت يف حق  وقطع  إعدام  عملية  كثر من  أ نفذ  كما  للتنظيم،   المواطنين 
أثناء معركة تحرير الحي  مدنيين خالفوا أوامر »داعش« هناك. قتل المصري 

السكني رقم واحد يف سرت. 
محمد سعد التاجوري: الملقب بـ«أبو سليمان«، يعتبر زعيم تنظيم »داعش« 
يف صبراتة وهو مكلف من قبل قيادات التنظيم بمدينة سرت. ألقي القبض عليه 
الموالية  الحكومة  للوزارة يف  التابعة  الخاصة  الردع  قوة  2016 على  فبراير  يف 
»لفجر ليبيا« غير المعترف بها دوليا مع مساعده سالم العماري الملقب »أبو 
زيد«،  إضافة إىل منسق استضافتهم ونقلهم إىل صبراتة أحمد دحيم الملقب 
الليبية  العاصمة  تاجوراء،  شرق  التاجوري« داخل منزل بضواحي  »أبو حمزة 

طرابلس. 
 2015 أغسطس  داعش. قتل يف  تنظيم  الثاين يف  القيادي  البرناوي:  رضوان 
سوق  محور  يف  التنظيم  مع  مواجهات  يف  الصاعقة  الخاصة  القوات  يد  علي 

الحوت. 
أعلنت  بنغازي.  ىف  داعش  تنظيم  باسم  المتحدث  وهو  الطيرة:  جالل  نزار 
ىف  قنفودة  منطقة  يف   2017 يناير  ىف  عليه  القبض  الليبية  المسلحة  القوات 

منطقة البيضان شرق مدينة إجدابيا وهو يحاول الهروب. 
اإلرهايب.  بتنظيم »داعش«  الميدانية  القيادات  أهم  البرعصي: وأحد  محمود 
أعلن تكفير جميع العاملين بالدولة على شاشة إحدى الفضائيات الليبية عام 

في  السعودي  القيادي  الجزراوي:  الوليد  أبو 
عن  مــســؤواًل  ــان  ك بسرت،  ــش  داع تنظيم 
تمركزات ودوريات التنظيم بسرت. قتل وآخرون 
 2016 أغسطس  في  التنظيم  عناصر  من 
البنيان  قوات  خاضتها  التي  المواجهات  خالل 
السكنية  المنطقة  بداية  عند  المرصوص 

الثالثة وسط سرت. 
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ليبيون  تداول نشطاء   2016 أبريل  بعد ذلك. ويف  أخباره  انقطعت  ثم    ،2013
على صفحات »فيس بوك«،  نبأ مقتله إثر ضربة جوية نفذها سالح الجو الليبي 
استهدفت أحد أوكار اإلرهابيين بمحور سوق الحوت والصابري بمدينة بنغازي. 
حسن الكرامي : يكنى »بأبو قتادة األنصاري«وهو مفتي تنظيم »داعش« يف 
مدينة سرت ويعد من أبرز شخصيات التنظيم يف المدينة وكان أحد مؤسسي 
تنظيم »أنصار الشريعة«،  قبل انضمامه لـ«داعش«،  وهو متهم بالمشاركة يف 
الهجوم على القنصلية األمريكية بمدينة بنغازي يف سبتمبر/أيلول عام 2012،  
الكرامي  وتوىل  ستيفنز.  كريستوفر  األمريكي  السفير  مقتل  إىل  أدى  الذي 
دعائية  تسجيالت  يف  ظهر  كما    ،2013 عام  سرت  يف  لداعش  مفتيا  منصبه 
مبايعة  إىل  داعيا  المدينة،   يف  الرئيس  المسجد  يف  الخطابة  وتوىل  للتنظيم،  

البغدادي،  ومحرضا على العنف وتكفير الخصوم. 

** داعش ليبيا بعد مقتل البغدادي
ال شك أن تنظيم »داعش« تلقى ضربة قاسمة بعد تأكيدات الرئيس األميركي 
دونالد ترامب مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، اال أن ذلك ال يعني بحسب 
الخبراء نهاية أخطر التنظيمات االرهابية يف العالم وهو ما يلقي الضوء بجدية 

عدة  يف  المنتشرة  أفرعه  مصير  عن 
يف  الممتدة  خالياه  رأسه  وعلى  دول 

األراضي الليبية. 
»التايم«  مجلة  طرحته  تساؤل 
الذي  ناجاتا،   مايكل  على  األمريكية، 
بالجيش  أول  مالزم  برتبة  تقاعد 
األمريكي وهو مدير يف المركز الوطني 
قائال  أجاب  والذي  اإلرهاب،  لمكافحة 
وأمر  به  مرحب  البغدادي  مقتل  إن 
قاصمة  ضربة  يمثل  ال  لكنه  مهم،  
شرق  ودول  ليبيا،   يف  داعش  لفروع 
وجنوب آسيا وسريالنكا،  والصومال،  
الذي  »ناجاتا«،   ويوضح  والقوقاز.  
كقائد  األوسط  الشرق  يف  خدم 

الجماعات  تاريخ  األخطر يف  التنظيم هو  أن    ،2014 الخاصة يف عام  للعمليات 
مثل  كبيرة  مساحات  على  السيطرة  متطرف  لتنظيم  يسبق  فلم  اإلرهابية،  
داعش،  فهو تنظيم لديه أيدولوجيا متطرفة للغاية،  كل عناصره تتحرك وفقاً 

لتلك األفكار،  فهم يؤسسون أنفسهم ويتحركون كـ«ذئاب منفردة. 
فهي  لقيادة،   تحتاج  ال  ليبيا  يف  التنظيم  خاليا  أن  دوليون  محللون  ويري 
سوف تنفذ ضربات هجومية خاصة ضد الجيش الوطني الليبي. وشن تنظيم 
إىل  انسحابه  منذ  ليبيا  جنوب  يف  بلدات  على  متعددة  هجمات  »داعش« 
الرئيسي.  الساحلية معقله  2016 مدينة سرت  عام  بعد خسارته يف  الصحراء 
الزلة  حقل  بوابة  أحدها  استهدف  ارهابية  هجمات  الماضي  مايو/أيار  وشهد 
4 أشخاص، فضال عن  النفطي بليبيا الذي أفرز  مقتل شخصين ذبحا وخطف 
كز التدريب العسكرية  هجوم تنظيم »داعش« اإلرهايب ضد منتسبين ألحد مرا
160، وهو ما أسفر عن سقوط  للكتيبة  والتابع  ليبيا،   يف مدينة سبها بجنوب 

عدد من الضحايا. 
الفقهاء بمنطقة الجفرة،  وقبل ذلك شن عناصر »داعش« هجوما على بلدة 
وقتلوا شخصين واختطفوا آخر. وقالت وكالة أعماق اإلعالمية التابعة للتنظيم 
الجفرة  بمحافظة  الفقهاء  بلدة  جابوا  اإلرهايب  التنظيم  عناصر  إن  لها،  بيان  يف 
والدوائر  الليبي  الوطني  بالجيش  قيادات  عن  بحثا  الثانية،   للمرة  ليبيا  وسط 
لعناصر  األبرز  المالذ  المراقبين  من  الكثير  بحسب  ليبيا  وتمثل  لها.   التابعة 

في  التنظيم  خاليا  أن  دوليون  محللون  يري 
ليبيا ال تحتاج لقيادة،  فهي سوف تنفذ ضربات 
الليبي.  الوطني  الجيش  ضد  خاصة  هجومية 
على  متعددة  هجمات  »داعش«  تنظيم  وشن 
إلى  انسحابه  منذ  ليبيا  جنوب  في  بلدات 
مدينة   2016 عام  في  خسارته  بعد  الصحراء 

سرت الساحلية معقله الرئيسي.
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وانعدام  البالد  يف  الكاملة  الفوضى  استمرار  يسمح  حيث  »داعش«،  تنظيم 
االنتشار  من  جديد  بنمط  الليبية،  الجغرافيا  إىل  إضافة  المركزية،  السلطة 
الداعشي بالتمدد،  من خالل لخروج للصحراء الواسعة بعيداً عن مدن الساحل 
المركزية،  والتحصن بالوديان والجبال يف سبيل إعادة تنظيم نفسه وإمكاناته. 
ولكن ضربات القيادة األمريكية يف أفريقيا األفريكوم األخيرة لمعاقل اإلرهاب 
يف ليبيا ويف عمق الصحراء وأبرزها إعالن أفريكوم القضاء على %25 من فلوله 
4 ضربات دقيقة باالضافة اىل االستهداف المتكرر من قبل الجيش  الفارة عبر 
اىل محدودية  المراقبين  بحسب  تشير  مناطق،  عدة  يف  التنظيم  لفلول  الليبي 
تأثير عناصر »داعش« المتواجدة يف األراضي الليبية، ويمثل توحيد الجهود يف 

البالد وانهاء االنقسامات سبيال للقضاء على هذه العناصر بصفة نهائية.  
وقد مثلت الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة العربية فرصة مناسبة 
لظهور التنظيمات االرهابية التي استغلت الفوضى لتأسيس وجود حاسم لها. 
الحرب،  يف  الحياة من رحم  الذي ظهر إىل  المقدمة تنظيم »داعش«  ويأيت يف 

عام 2001،  عندما وقعت أحداث سبتمبر/أيلول. 
ليبيا،  الذي أحدثه اعالن داعش عن قيام »الخالفة« يف  التأثير  وكان واضحا 
شباب  شورى  »مجلس  يسمى  متشدد  جهادي  سلفي  تنظيم  أعلن  حيث 
كتوبر/ تشرين  اإلسالم« و يتمركز بمدينة درنة يف أقصى الشرق الليبي، يف 05 أ

األول 2014 إنضمامه لتنظيم الدولة. 
له  تقشعر  ما  الجرائم  من  داعش  إرتكب  سرت،  على  سيطرته  فترة  خالل 
كتف  على  الواقعة  المدينة  وأطفال  وشيوخ  ونساء  رجال  صفوف  يف  األبدان 

البحر المتوسط. 
كتسبت عمليات »داعش« االرهابية  يف ليبيا مزيجا من الوحشية والدموية  ا
التمكين  بهدف  الرعب  بث  على  التنظيم  اعتماد  كبير  بشكل  أظهرت  التي 

والسيطرة. 
الرئيس  تأكيدات  بعد  قاسمة  ضربة  تلقى  »داعش«  تنظيم  أن  شك  ال 
ال  ذلك  أن  اال  البغدادي،  أبوبكر  التنظيم  زعيم  مقتل  ترامب  دونالد  األميركي 

يعني بحسب الخبراء نهاية أخطر التنظيمات االرهابية يف العالم.



27 الخميس  3١  أكتوبر  ٢٠١9             العدد: 89 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

السياق الّدولي ومقتل 
البغدادي يلقيان بالظالل

على تنظيم »داعش« في ليبيا
رامي التلغ

يف  ليبيا  استمرت  أحداث2011،  عقب 
متأرجحا،  كان  أنه  إال  هام،  مركز  احتالل 
أن  وبما  العالميين.  للجهاديين  بالنسبة 
ليبيا  يف  الجديدة  الدولة  أجهزة 
مؤسساتها،  توطيد  يف  فشلت 
نفسها  ادماج  يف  وفشلت 
يف  الليبي  الشعب  مع 
الفترة األوىل عقب إسقاط 
بين  القذايف  العقيد  نظام 
2012-2013، فإن الفراغ 
يف  والسياسي  األمني 
مناسباً  مناخاً  خلق  ليبيا 
للجهاديين  يمكن 
بعد  إليه  اللجوء 
انتهاء اشتباكاتهم يف 

العراق وسوريا.

البغدادي  ومقتل  الّدويل  السياق 
يمكن  لم  ليبيا  إىل  داعش  وصول 
بمعزل عن سياق دويل كامل المعالم 
للتنظيم  هيكلي  تشكّل  نحو  دفع 
فالظهور  ليبيا  يف  نشاطاته  تركّز  و 
الرسمي لداعش يف ليبيا كان رسمياً 
مدينة  يف  للبغدادي  البيعة  إعالن  يف 
 ،2014 عام  ليبيا  شرق  الواقعة  درنة 
يف  للتنظيم  انتشار  ذلك  أعقب  ثم 
وتوالت  وسرت  بنغازي  مدينتي 
مقاطع الفيديو التي تنشر عبر مواقع 
فيها  وتعلن  االجتماعي  التواصل 

للتنظيم. جماعات تبعيتها 
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تطرقت مجلة »دابق« المتحدثة باسم داعش لليبيا أول مّرة ، يف خبر  يتناول 
الحديث عن جنود الخالفة يف واليات الدولة يف العدد الخامس ) من قبل كانت 
تذكر ليبيا على أنها مصدر للجنود المهاجرين يف الشام ، كما أنها ذكرت كمكان 
عن  المجلة  تكلمت  حينما  الثالت  العدد  يف  داعش  به  تتواجد  أن  يجب  مهم 

اهمية ليبيا النفطية (.
 وذكر يف العدد الخامس أن الدولة االسالمية تعلن رسميا تمددها إيل ليبيا 
جنود  أنهم  قيل  لما  لبوابات  صورا  والسادس  الخامس  العدد  يف  ونشرت 
الخالفة يف والية برقة  كما نشرت صورا ألعضاءها إيل جانب ما قالت عنه أنه 

دبابة للمرتدين تم تدميرها.
حسب  ليبيا  إيل  أتوا  المهاجرين  من  العديد  هناك  أن  المجلة  صرحت  كما   
كبر  وأ الكبير  التحول  لكن   ، ليبيا   يف  باالالف  أصبحت  قواتهم  وأن  قولهم 
نشرته  الذي  والخبر  داعش  عمليات 
من  فيديو  مقطع  أول  ويف  وبقوة 
نوعه ، كان هو مقطع صور فيه عملية 
أنه  قيل  مصريا  قبطيا   21 ل  ذبح 
والية  يف  وإعدامهم  إختطافهم  تم  قد 

طرابلس حسب تعبيره.
سنة   الليبي  النظام  إسقاط  فإثر 
ليبيا  يف  داعش  تنظيم  أسس   2011
من  بالقرب  تدريب  معسكرات 
من  بسلسلة  مرتبًطا  وكان  صبراته 
يقول  ذلك  اإلرهايب،من  الهجمات 
السابق  المحلل  كولكهون  كاميرون 
االتصاالت  مقر  يف  اإلرهاب  لمكافحة 
الدماء  البريطانية: »معظم  الحكومية 
الهجمات  بسبب  أوروبا  يف  المنتشرة 
والقنابل  البنادق  فيها  المستخدم 
عادت  الذي  الوقت  يف  بالفعل  بدأت 

عن  بمعزل  يكن  لم  ليبيا  إلى  داعش  وصول 
تشّكل  نحو  دفع  المعالم  كامل  دولي  سياق 
ليبيا  في  نشاطاته  ترّكز  و  للتنظيم  هيكلي 
فالظهور الرسمي لداعش في ليبيا كان رسميًا 
درنة  مدينة  في  للبغدادي  البيعة  إعالن  في 
ذلك  أعقب  ثم   ،2014 عام  ليبيا  شرق  الواقعة 
وسرت  بنغازي  مدينتي  في  للتنظيم  انتشار 
مواقع  عبر  تنشر  التي  الفيديو  مقاطع  وتوالت 
جماعات  فيها  وتعلن  االجتماعي  التواصل 

تبعيتها للتنظيم.
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فيه كتائب البتار إىل ليبيا، ومن هنا بدأ المسار المهدد ألوروبا عندما عاد هؤالء 
الرجال إىل ليبيا وأصبحوا يملكون مساحة كبيرة«.

عّدة  وصلت  2011،إذ  سنة  بعد  المتطرفين  تنّقل  يف  التساهل  عن  فضاًل 
كز القرار المهمة يف ليبيا أمست ليبيا كذلك  أسماء مورطة يف اإلرهاب إىل مرا
ساهمت  إذ  الساحل،  نحو  الجنوب  إىل  تمتد  التي  الجهادية  للشبكات  مركًزا  
أحداث 2011 إىل تدفق األسلحة نحو شمال مايل، مما ساعد يف إحياء الصراع 

القبلي الذي يخيم على البالد منذ الستينيات.
2012 سيطرت جماعة القاعدة يف المغرب العريب على الحكم  وبحلول عام 
اليومي يف مدن شمال مايل مثل جاو وكيدال وتمبوكتو، وبعد تدخل فرنسا يف 
مايل أدى عدم وجود حكومة يف ليبيا إىل نقل عدة مجموعات من مايل لمركز 
وفرعها  العريب  المغرب  يف  القاعدة  جماعة  ذلك  يف  بما  ليبيا،  إىل  عملياتها 
المرابطون، حيث تستطيع تلك الجماعات الحصول على السالح بكل سهولة 

يف ليبيا.
المسؤولون  متصل،قدم  سياق  يف 
يشير  تقريًرا   2016 سنة  األمريكيون 
حرام  بوكو  يف  الجهاديين  أن  إىل 
العديد  عن  المسؤولين  النيجيرية 
وعمليات  الشنيعة  الهجمات  من 
المقاتلين  يرسلون  كانوا  االختطاف 
وهناك  ليبيا  يف  لداعش  لالنضمام 

تعاون متزايد بين الجماعتين.
الدولية  األزمات  مجموعة  وتشير 
والخبراء  األسلحة  وصول  أن  إىل 
تمكين  إىل  أدى  والساحل  ليبيا  من 

وتشير مجموعة األزمات الدولية إلى أن وصول 
إلى  أدى  والساحل  ليبيا  من  والخبراء  األسلحة 
تمكين جماعة بوكو حرام المتمردة في شمال 
حرام  بوكو  بأن  ادعاءات  وهناك  نيجيريا،  غرب 

مسؤولة عن قادة داعش في ليبيا.
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جماعة بوكو حرام المتمردة يف شمال غرب نيجيريا، وهناك ادعاءات بأن بوكو 
حرام مسؤولة عن قادة داعش يف ليبيا.

الـ14، فإن المقاتلين من عدة دول أخرى انضموا  وباإلضافة إىل تلك الدول 
إىل ميليشيات داعش يف ليبيا يف السنوات األخيرة، وتقول التقديرات إن نحو 
كينيا  مثل  دول  من  وبعضهم  ليبيين،  غير  ليبيا  يف  داعش  أعضاء  من   80%

وتشاد والسنغال والسودان.
وفقا لهذه المعطيات يذهب عديد الخبراء اىل أن تغلغل التطّرف يف متمّثال 
وسوريا  أوروبا  يف  اإلرهاب  انتشار  إىل  إمتدادا  جاء  داعش  تنظيم  يف  أساسا 
يف  تقريًبا  هزيمتها  ورغم  الكبرى،  الصحراء  جنوب  وإفريقيا  إفريقيا  وشمال 

سوريا والعراق فإن داعش ما زالت بعيدة عن الموت.
داعش  تنظيم  زعيم  مقتل  عن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إعالن  إثر 
التنظيم  عناصر  تواجد  مناطق  يف  التنظيم  مستقبل  البغدادي،أصبح  أبوبكر 

اإلرهايب ومنها ليبيا محل تساؤل.
تدحرج التنظيم اإلرهايب لم يأت فقط بعد مقتل زعيمه البغدادي بل أنه جاء 
سوريا  قوات  إعالن  بعد  خاصة  أنه 
الواليات  من  المدعومة  الديمقراطية 
العسكرية  العمليات  انتهاء  المتحدة 
ضد آخر جيب لداعش يف قرية الباغوز 
التنظيم  طرد  إىل  إضافة  السورية، 
الموصل  معاقله يف  آخر  من  اإلرهايب 

بالعراق يف شهر مارس الماضي.
العسكرية  القيادة  وصّعدت 
أعمالها  وتيرة  من  بإفريقيا  األميركية 
ليبيا حيث  العسكرية ضد داعش يف 

عن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إعالن  إثر 
مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي،أصبح 
عناصر  تواجد  مناطق  في  التنظيم  مستقبل 

التنظيم اإلرهابي ومنها ليبيا محل تساؤل.
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أّنّها نفّذت ضربة جويّة استهدفت مدينة مرزق  أعلنت مطلع الشهر الماضي 
جنويب ليبيا، أسفرت عن مقتل 11 عنصرا يشتبه يف انتمائهم إىل تنظيم داعش.
يف  ليبيا،  يف  إرهابية  عناصر  ضد  األفريكوم  تنفذها  جوية  ضربة  ثاين  وهذه 
أقل من أسبوع قتل 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، قرب مدينة 

مرزق جنوب ليبيا.
دونالد  األميركي  الرئيس  تويل  ومنذ 
نفذ   ،2017 يناير  يف  السلطة  ترمب 
جوية  ضربات  عّدة  األميركي  الطيران 
معسكرات  استهدفت  ليبيا،  يف 
يف  خاصة  والقاعدة،  داعش  تنظيمي 
مدن الجنوب الليبي، ونجح يف القضاء 

على قيادات إرهابية بارزة.
القيادة  أشارت  سابق،  وقت  ويف 
إىل  إفريقيا  يف  األميركية  العسكرية 
المتمثلة  مهمتها  يف  تتواىن  »لن  أنها 
المنظمات  يف تحطيم وتعطيل وتدمير 
يف  االستقرار  وتحقيق  اإلرهابية 
بالحفاظ  التزامها  مؤكدة  المنطقة«، 
شبكة  على  المستمر  الضغط  على 
إنشاء  من  اإلرهابيين  ومنع  اإلرهاب 

مالذ آمن خاصة يف ليبيا«.
تغّير  إىل  تشير  المعطيات  هذه 
تنظيم  تجاه  األمريكية  السياسة 
ترامب  الرئيس  وصول  مع  داعش 
إنهاء  إىل  توجهه  يخفي  ال  الذي 
يف  األمريكي  العسكري  التورط 
مختلف مناطق النزاع يف أسرع وقت 
الداخلية  المسألة  على  واإلنكباب 
لقوات  دعمه  يخفي  لم  أنه  حيث 
الخطر  مواجهتها  يف  الليبي  الجيش 

اإلرهايب.

منذ تولي الرئيس األميركي دونالد ترمب السلطة 
في يناير 2017، نفذ الطيران األميركي عّدة ضربات 
تنظيمي  معسكرات  استهدفت  ليبيا،  في  جوية 
داعش والقاعدة، خاصة في مدن الجنوب الليبي، 

ونجح في القضاء على قيادات إرهابية بارزة.
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بعد مقتل البغدادي أخشى تحالف 
التنظيمات المتطرفة بليبيا

عبد الحميد معتوق:

حوار - سوزان الغيطاين 

مثل مقتل زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« أبو بكر البغدادي حدثا 
بارزا على صعيد مكافحة اإلرهاب ومستقبل التنظيمات المتطرفة خاصة 
يف الدول التي تشهد فراغا أمنيا وسياسيا مثل ليبيا.. األمر الذي يطرح 
تساؤالت حول مستقبل التنظيم يف البالد وتحالفته الداخلية والخارجية.. 
لإلجابة على هذه التساؤالت التقينا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي 

عبد الحكيم معتوق. 
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مقتل  بعد  داعش  تنظيم  لمستقبل  تنظر  كيف 
البغدادي؟.

نهاية زعيم التنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« ال تعني نهاية التنظيم فربما 
االستشهاد  يمكن  وهنا  ينتهي  لن  التنظيم  لكن  الزعامة  على  صراع  يحدث 
وأن  بن الدن خاصة  أسامة  القاعدة  تنظيم  زعيم  بحادثة مشابهة وهي مقتل 
بن  أسامة  أن  كما  ظروفه  أحسن  يف  يكن  لم  الوقت  ذلك  يف  القاعدة  تنظيم 
داعش  تنظيم  لكن  الظواهري  أيمن  خلفه  يمتلكها  ال  مالية  ثروة  يمتلك  الدن 
يختلف من حيث القوة والتنظيم ومصادر دخله حيث أن له تمويالت ضخمة 

من مصادر متعددة بينها سوريا والعراق وليبيا.

وماذا بشأن واقع تنظيم داعش في ليبيا؟.
أعلن  حسبما  ليبيا  يف  التنظيم  على  الخناق  تضييق  تم  األخيرة  الفترة  يف 
ليبيا »أفريكوم« لكن هناك مخاوف من أن يحدث  القوات األمريكية يف  قائد 
والقاعدة  داعش  ليبيا من  اإلرهابية يف  التنظيمات  بين مختلف  تحالف جديد 
الهدف األساسي وهو عدم  تتفق يف  التي  التنظيمات  وبوكوحرام وغيرها من 
وأن  خاصة  المتطرفة  التنظيمات  محاربة  تستطيع  قوية  مركزية  دولة  وجود 
هذه التنظيمات اإلرهابية تعمد للتحالف مع أي طرف ما دام يحقق مصالحها 

ويخدم الهدف الذي ترغب يف الوصول إليه.

التركي  المشروع  نهاية  تعني  البغدادي  نهاية  وهل 
في ليبيا؟.

البغدادي بقي طوال الفترة األخيرة يف إدلب بسوريا كما أن تسريبات كشفت 
كة مع تنظيم  عن وجود تعاون بينه وبين تركيا وأن نجل أردوغان بالل لديه شرا
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كة بين تركيا وتل  داعش لتهريب النفط السوري وبيعه إلسرائيل وهذه الشرا
أبيب تعد ردا قويا على من يرون يف تركيا حامي حمى اإلسالم. 

أنه ربما حدث  أما فيما يتعلق بعالقة تنظيم داعش بتركيا يف ليبيا فأعتقد 
تباين يف التوجه بين الجانبين خاصة عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن االتراك يتواجدون يف ليبيا وسوريا من أجل حقهم وأنهم يتواجدون 
تنظيم  بين  التوجه  يف  تباين  هنا  األجداد وأقصد  إلرث  احتراما  جغرافيتهم  يف 
داعش صاحب رؤية دولة الخالفة اإلسالمية وبين تركيا صاحبة طموح الخالفة 
الدول  إضعاف  يف  مصلحة  لديهما  الجانبين  أن  المؤكد  يبقى  لكن  العثمانية 

وزعزعة أمنها القومي.

وماذا عن قطر ودورها في ليبيا؟.
مقتل  أن  كما  ليبيا  يف  التخريبية  أدوارها  ستواصل  قطر  أن  أعتقد 

البغدادي لن يؤثر على مشروعها يف البالد.

برد  داعش  تنظيم  يقوم  أن  تتوقعون  مدى  أي  إلى 
فعل انتقامي في ليبيا؟.

أتوقع أن يقوم التنظيم برد فعل عنيف يف ليبيا أو أي بلد آخر أو قد يستهدف 
المصالح األمريكية ليوصل رسالة مفادها أن التنظيم بايق وينفي فرضية وجود 
خالف على الزعامة يف صفوف التنظيم لكن يجب مالحظة أن عناصر التنظيم 

يتمهلون دائما يف إطالق ردود الفعل أو تنفيذها.
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أغلب قادة »داعش«
فى ليبيا هم من األجانب

حوار - همسة يونس

مقتل  عن   ،2019 كتوبر  أ  27 األحد  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلن 
زعيم تنظيم داعش اإلرهايب، أبو بكر البغدادي، خالل عملية للقوات الخاصة 

األمريكية،يف قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية. 
كثر تفصيال عن  ولتسليط الضوء على قضية مقتل البغدادي والحديث بشكل أ
تنظيم داعش اإلرهايب يف ليبيا، كان لنا هذا الحوار مع الكاتب الليبي واألكاديمي 
المتخصص ىف مكافحة اإلرهاب د. محمد ابوراس الشريف.. وإىل نص الحوار:

أبوراس الشريف:
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داعش  تنظيم  بدأ  ومتى  كيف 
ليبيا؟  في  األولى  نواته   تكوين 
بدأ التنظيم االنتشار ىف ليبيا، بشكل غير معلن مع نهاية النظام السابق 
ىف  انتشاراً  كثر  أ التنظيم  وكان  طرابلس،  سقوط  من  قصيرة  فترة  بعد 
مدينة درنة وسرت، وىف العام 2014 اعلن عن نفسه بعد عودة مايسمى 
تقاتل ىف سوريا- وضمن  البتار« -وهى مجموعة مقاتلة كانت  بـــ »لواء 
التنظيمات والتشكيالت المسلحة األخرى  التحالف مع بعض  التنظيم 

مثل أنصار الشريعة، وكتيبة الفاروق، وشوري درنة وبنغازي.

في  ساعدت  التي  العوامل  أهم  هي  ما 
ليبيا؟ في  للتنظيم  خصبة  ارض   إيجاد 
مايسمى  مشروع  خلق  ىف  الفترة  تلك  ىف  مساعدة  العوامل  كل  كانت 
بدولة الخالفة فرع ليبيا، حيث تم تقسيم ليبيا إىل ثالت إمارات، إمارة 
كل  وكانت  الجنوب،  ىف  وفزان  الغرب،  ىف  وطرابلس  الشرق،  ىف  برقة 
التى  الشخصيات  بعض  طريق  عن  التنظيم  لهذا  تسخر  اإلمكانيات 
تلك  تنقالت  البصر عن  السلطة وذلك من خالل غض  قريبة من  كانت 
المجموعات بحرية تامة، وعدم التحقيق ىف عدد كبير من قضايا السرقة 

للبنوك والمؤسسات.

 برأيك من هم أهم قيادات تنظيم داعش في ليبيا؟ 
أغلب قادة التنظيم ىف ليبيا هم من األجانب غير الليبين، مثل السعودي 

الجزراوي، وأبو نبيل االنباري »عرايق«، وابو البراء »اليمني« وغيرهم .
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كيف تابعتم أخبار مقتل البغدادي وما تحليلك لتلك 
 الخطوة؟

لم يكن غريبا أن يتم قتل البغدادي، فهو مجرد أداة قد تم استخدمها، 
وخوفاً من أن تقع ىف يد مخابرات دولية أخرى بسبب انسحاب األميركان 

 من المنطقة كان يجب أن يقتل، وأال يبقى له أثر.

 ما تأثير مقتل البغدادي على فرع التنظيم في ليبيا؟
التنظيم أصبح ضعيف جدا ىف ليبيا، وذلك لعدم وجود حاضنة له 

حيث يتم اإلبالغ عن أي تحرك له وهو اآلن يعمل بسرية 
تامة بعد أن كان معلن وسيارته تجوب الطرق 

وتحتل عدد من المدن، وهو حالياً يستخدم 
ىف عمليات التفجير والتفخيخ وعدد 

من حلفاءه انسلخ وأصبح يقاتل مع 
الوفاق مثل مقاتلي شورى درنة 

وبنغازي.

أن  المتوقع  من  هل 
سيناريو  تكرار  يعاد 
القاعدة  تنظيم 
داعش،  تنظيم  مع 
بعد  وخاصة 
البغدادي؟  مقتل 
بشكل  ولكن  ذلك،  أتوقع 
القاعدة  فتنظيم  مغاير 
كان كل والئه لـ »أسامة بن 
الدن«، وكذلك داعش فالوالء 
ومن  »البغدادي«،  لـ  والبيعة 
ويصبح  ينكمش  أن  المتوقع 
تستخدم  دعاية  مادة  عن  عبارة 

بين الحين واآلخر إلرهاب الخصوم.

برأيك.. هل داعش صنيعة 
أمريكية؟

كل المؤشرات تؤكد أن هذا التنظيم صنيعة مخابرات 
قوية واألقرب لذلك هى أمريكا، حتى الحظنا عند إسقاط أي نظام من خالل 

الواليات النجدة األمريكية ىف المنطقة يخرج تنظيم إرهايب قوي ليسيطر على 
أجزاء من تلك الدولة مما يعزز وجود قوات أمريكية لدواعي محاربة اإلرهاب.

كيف يمكن القضاء على التنظيم في ليبيا؟

أمنية  مؤسسات  إىل  يحتاج  ليبيا  ىف  اإلرهايب  داعش  تنظيم  على  القضاء 
وعسكرية قوية ومترابطة، فبالرغم من أن حجم هذا التنظيم ونشاطه قد قل 
خالل الفترة الماضية، ولكنه الزال يشكل خطر وخاصة إذا تحدثنا عن العمليات 

االنتحارية التي مازالت قائمة حتى اآلن.



38 الخميس  3١  أكتوبر  ٢٠١9             العدد: 89 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

كاريكاتير

محمد قجوم


