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درنـة األسيرة..

تونس ـ منور مليتي

في ربيع العام 20١4 تسللت خلية تتكون من نحو ٣00 مقاتل ليبي من »لواء البتار« إلى مدينة 
أن  بعد  والعراق  سوريا  في  التوتر  بؤر  من  قادمين  الليبي  الشرقي  الساحل  على  الواقعة  درنة 
بايعوا ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية فيما بدأت تتشكل خالل نفس الفترة أول نواة تابعة 
لما يعرف بتنظيم القاعدة تحت مسمى »مجلس شورى شباب اإلسالم« لتتجرد المدينة من أمنها 

واستقرارها وتتحول إلى أحد أهم معاقل التنظيمين اإلرهابيين المتناحرين.

آخر معاقل المتشددين
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القذافي لم  العقيد معمر  التي أعقبت بثالث سنوات سقوط نظام  الفترة  في تلك 
يكن إرهابيو تنظيم الدولة والقاعدة كيانات مهيكلة تنظيميا بقدر ما كانوا عبارة عن 
خاليا منها ما هو مرتبط بـ«داعش« مباشرة ومنها ما هو نواة تابعة لما يسمى تنظيم 
الشريعة ومنها ما يسعى إلى بناء إمارة إسالمية تابعة لتنظيم القاعدة الذي أسسه 

أسامة بن الدن في بداية الثمانينات من القرن الماضي في أفغانستان.
وفي 13 نوفمبر العام 2014 ظهرت أول الصور لعناصر إرهابية مسلحة في المدينة 
لزرع  خاللها  من  روجت  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  بثها  تم  فيديو  مقاطع  عبر 
أول فرع جاهر بمبايعته لتنظيم الدولة األم في العراق ونجح في توسيع رقعة تمدده 
في عدد من المدن األخرى إذ أعلن الحقا أمير التنظيم أبو بكر البغدادي تركيز بؤر 
إرهابية في كل من مدن برقة شرقا وفزان الواقعة في الصحراء جنوبا وفي طرابلس 

العاصمة السياسية واالقتصادية التقليدية للدولة الليبية.
لم تنشأ النواة األولى إلرهابيي داعش والقاعدة في درنة من نسيج المجتمع الليبي، 
خبروا  وإنما  ليبية،  معسكرات  في  الموت  ثقافة  صناعة  على  منتسبوها  يتدرب  ولم 
فنون القتال والتفجيرات والمجازر في معسكرات تقع في العراق وسوريا وفي المثلث 
مسعى  في  أفغانستان  من  قدمت  شرسة  قيادات  إشراف  تحت  الجنوبي  الصحراوي 
جماعات  على  ودولية  إقليمية  قوى  مراهنة  ظل  في  إسالمية  إمارة  إلى  ليبيا  لتحويل 
اإلسالم السياسي التي تناسلت آنذاك في المنطقة العربية حالمة بما تقول إنه »دولة 

الخالفة«.
كان اختيار كل من داعش والقاعدة مدينة درنة لرفع الراية السوداء اختيارا مدروسا 
المتوسط  األبيض  البحر  جنوب  على  تطل  إذ  استراتيجي  بموقع  تستأثر  فالمدينة 
إلى  إضافة  الوعرة  األخضر،  الجبل  أشهرها  الجبلية،  األحراش  من  سلسلة  وتضم 
اإلرهابيين  تخفي  تسهيالت  يوفر  ما  وهو  مياهها  عيون  وينابيع  الشهير  واديها 

وتنقلهم وتهريب شتى أنواع األسلحة برا وبحرا.
»إيريسا« من أعرق المدن تاريخيا التي ساهمت في  وتعد درنة التي كانت تسمى 
نحت الكيان االجتماعي والسياسي الليبي إذ تعاقبت عليها الحضارة اليونانية وأسس 
فيها اإلغريق خالل الحقبة الهيلينستية مدنا أربع، والحضارة الرومانية والبيزنطية ثم 
فترة الحكم العثماني حيث ساهمت في إثراء الحضارة العربية اإلسالمية خاصة خالل 
إلى قوة سياسية وعسكرية واقتصادية بعد أن بسطت  القرن السابع عشر لتتحول 
التي  الوحيدة  المدينة  تكاد  وهي  والمرج  بنغازي  مدينة  من  كل  على  سيطرتها 

 20١4 العام  نوفمبر   ١٣ في 
لعناصر  الصور  أول  ظهرت 
عبر  درنة  في  مسلحة  إرهابية 
على  بثها  تم  فيديو  مقاطع 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
روجت من خاللها لزرع أول فرع 
جاهر بمبايعته لتنظيم الدولة 
في  ونجح  الــعــراق  في  األم 
عدد  في  تمدده  رقعة  توسيع 

من المدن األخرى.
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األولـــى  ــواة  ــن ال تنشأ  ــم  ل
والقاعدة  ــش  داع إلرهابيي 
المجتمع  نسيج  من  درنة  في 
منتسبوها  يتدرب  ولم  الليبي، 
الموت  ثقافة  صناعة  على 
وإنما  ليبية،  معسكرات  في 
خبروا فنون القتال والتفجيرات 
معسكرات  فــي  والــمــجــازر 
وفي  وسوريا  العراق  في  تقع 
الجنوبي  الصحراوي  المثلث 
شرسة  قيادات  ــراف  إش تحت 

قدمت من أفغانستان.

استعصت على االستعمار اإليطالي لتحافظ على مركزها التجاري واإلداري وإشعاعه 
مشرقا ومغربا.

وجهة  استراتيجيا،  والمتموقعة  حضاريا  والثرية  تاريخيا  العريقة  المدينة  بدت 
جذابة لجناحي التنظيمين اإلرهابيين، داعش والقاعدة. وفي صائفة 2014 استفاق 
أهالي المدينة المسالمة على إعالن مقاتلي تنظيم أنصار الشريعة المصنف تنظيما 
إرهابيا الحرب على المدنيين وعلى مقاتلي تنظيم القاعدة ممثلين في كتيبة تسمى 
كتيبة شهداء أبوسليم الموالية للقاعدة لتندلع شرارة حرب دموية بين التنظيمين 

اإلرهابيين اللذين استمات كل منهما في بسط سيطرته على المدينة.  
وتظهر تقارير إستخباراتية نقلتها عدد من وسائل اإلعالم العربية واألجنبية أن أبا 
بكر البغدادي كثيرا ما راهن على كسر شوكة خاليا تنظيم القاعدة في درنة إلقامة 
القاعدة  ومقاتلي  أنصاره  بين  الحرب  اشتدت  لما  أنه  حتى  له  موالية  إسالمية  إمارة 
التنظيم  في  متقدمة  مواقع  تحتل  التي  القيادات  من  مجموعة  إرسال  في  يتردد  لم 
خالل شهر سبتمبر 2014 من أبرزهم أبو نبيل األنباري أحد كبار مساعديه وآخرين 
لإلشراف على تنفيذ مخطط يهدف إلى القضاء على أنصار القاعدة وإعالن درنة إمارة 

داعشية. 
ونجحت القيادات المتنفذة تنظيميا وعسكريا نسبيا في تحقيق جزء من المخطط 
إذ بايعت في 5 أكتوبر 2014 خاليا مقاتلي ما يسمى بمجلس شورى شباب اإلسالم 
أبو بكر البغدادي في مرحلة أولى لتنظم للمبايعة في 30 من نفس الشهر ومن نفس 

العام في تجمع استعراضي للقوة وقع في وسط المدينة.
تنظيم  مقاتلي  انتصار  شهر   2014 العام  من  أكتوبر  شهر  يصنف  خبراء  ووفق 
الدولة على أنصار تنظيم القاعدة الذين لهم امتدادات عسكرية ولوجستية وأيضا 
اجتماعية في جزء من النسيج االجتماعي القبلي المتشدد حتى أن أبا بكر البغدادي 
الذي يبدو أنه كان يتابع شخصيا ما يجري في درنة ميدانيا بث تسجيال صوتيا رحب 
المبايعة معلنا تركيز كل من مدن طرابلس غربا وفزان جنوبا  بـ«النصر« وقبل  فيه 

وبرقة شرقا ثالث إمارات إسالمية موالية له.
ومع تمدد داعش غربا وجنوبا وشرقا بدت مدينة درنة كما لو أنها خزان لإلرهابيين 
ومعقلهم الحصين ونقطة تمركزهم التي منها يتسللون إلى العشرات من المناطق 
والبلدات والقرى ليبسطوا سيطرتهم على حساب مقاتلي تنظيم القاعدة في ما يشبه 
الفتح الذي كثيرا ما راهن عليه البغدادي لتوسيع رقعته خاصة باتجاه تونس التي تعد 
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إستخباراتية  تقارير  تظهر 
نقلتها عدد من وسائل اإلعالم 
بكر  أبا  أن  واألجنبية  العربية 
على  راهن  ما  كثيرا  البغدادي 
تنظيم  خاليا  شوكة  كسر 
إمارة  إلقامة  درنة  في  القاعدة 
أنه  حتى  له  موالية  إسالمية 
أنصاره  بين  الحرب  اشتدت  لما 
يتردد  لم  القاعدة  ومقاتلي 
من  مجموعة  إرســـال  ــي  ف
مواقع  تحتل  التي  القيادات 

متقدمة في التنظيم.

نحو 4000 عنصر من أنصاره يتبوأ العشرات منهم مواقع متقدمة في التنظيم.
ليبيا  الدولة في  إرهابيي تنظيم  وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة قدر خبراء عدد 
العام 2014 بنحو 800 عنصر غير أن خبراء أمنيين رجحوا أن عددهم يفوق 1200 
مقاتل في ظل إمدادات قادمة من العراق وسوريا تحمل جنسيات مختلفة من بينها 

تونسيون تهدف إلى استثمار انتصار درنة ليشمل التراب الليبي.
وفيما كانت خاليا أنصار التنظيم تتدفق على درنة لتنتشر الحقا في مناطق أخرى 
بمساعدة »المهاجرين األوائل« مستفيدة من تسهيالت المحور التركي القطري تم 
أنواع  بـ«إمارة درنة« على شتى  فيما يسمى  التدريب  العشرات من معسكرات  تركيز 
مرورا  السيارات  تفخيخ  إلى  النارية  األسلحة  باستخدام  بدءا  واإلرهاب  القتال  فنون 

باستخدام األحزمة الناسفة والتخطيط للقيام بهجمات على المنشآت الحيوية.
طيلة األعوام الثالثة األولى التي أعقبت سقوط نظام العقيد معمر القذافي لم تكن 
درنة تحظى باالهتمام الالزم من قبل القوى اإلقليمية والدولية بما فيها بلدان الجوار 
التي كانت ترى في األحداث شأنا ليبيا على الرغم من أن الخبراء يقولون إن غالبية 
حقوق  مجال  في  تنشط  التي  المنظمات  قبل  من  أيضا  وال  ليبيين  غير  اإلرهابيين 

اإلنسان واألعمال اإلنسانية لتترك المدينة تئن بين براثن اإلرهاب الممنهج.
2015 في ظل اتساع رقعة الفوضى األمنية وما رافقها من غياب  ومع حلول العام 
ألي سلطة شرعية قوية قادرة على مواجهة العاصفة اإلرهابية بدت مدينة درنة تحت 
هيمنة عناصر تنظيم الدولة واهتز الليبيون وهم يشاهدون بمرارة الرايات السوداء 
أبسط  وتنتهك  الوطني  العلم  تنكيس  تم  أن  بعد  الحكومية  المقرات  على  ترفرف 

حقوق اإلنسان وتستفحل المذابح وتحول الفضاءات العامة إلى مساحات إعدام.
وبعد تلك العمليات استفاقت منظمة هيومن رايتس ووتش لتصدر تقريرا تتهم 
ثالثة  خاللها  أحصت  اإلنسانية  ضد  حرب  جرائم  بارتكاب  الدولة  تنظيم  خاليا  فيه 
إعدامات وعشر عمليات جلد قام بها ما يسمى بـ«مجلس شورى شباب اإلسالم« بعد 

أن بايع البغدادي.
 ووفق التقرير الذي صدر متأخرا أحصت المنظمة أيضا قطع رؤوس ثالثة من أهالي 
درنة واغتيال 250 شملت قضاة وموظفين في مؤسسات الدولة، وأمنيين وصحفيين 
وكتابا ونشطاء حقوقيين إذ تم العثور في شهر ديسمبر 2014 على جثتي الحقوقيين 

محمد باتوا وسراج القط بعد أن اختطفا من المدينة. 
لمقاتلي تنظيم  2015 عاشت درنة تمددا مزدوجا  العام  األول من  النصف  وخالل 
 10 القاعدة حيث تم في  الدولة استهدف األول محاولة القضاء على عناصر تنظيم 
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يونيو 2015، اغتيال ناصر العكر وسالم دربي وهما قياديان بارزان في مجلس شورى 
مجاهدي درنة المعروف بوالئه لتنظيم القاعدة.

لم تكن عيون القوات الجوية الليبية بمنأى عن النسق التصاعدي لألعمال اإلرهابية 
في درنة وما باتت تمثله معاقل المقاتلين من خطر على سكانها المسالمين وقررت 
2014 في أعقاب تفجير سيارات  12 نوفمبر  أولها في  شن حملة من الهجمات كان 
مفخخة جرت في مدن بنغازي وطبرق ومطار األبرق الدولي خلف 6 قتلى و20 جريحا 

في صفوف إرهابيين موالين لتنظيم الدولة.
وفي 6 ديسمبر 2014 تلقى الجيش الليبي أوامر بشن هجوم بري على درنة وبالفعل 
ونجح  المدينة  داخل  قليلة  كيلوميترات  مسافة  لتقطع  الجيش  وحدات  تحركت  فقد 
المؤدية  الرئيسية  والطرق  والقرى  البلدات  واسترجاع  اإلرهابيين  دحر  في  الهجوم 
دخولها  من  تتمكن  لم  الجيش  وحدات  أن  غير  عليها  السيطرة  فرض  بعد  إليها 
استقدمتها  عالية  قتالية  بتجهيزات  المتسلحة  اإلرهابية  الخاليا  بمحاصرة  واكتفت 

من الخارج.
جاهروا  البلدان  من  وعددا  الجوار  وبلدان  الليبيين  غالبية  أن  من  الرغم  وعلى 
برفضهم ألي شكل من أشكال للتدخل العسكري في ليبيا فقد بدأ سالح الجو األمريكي 
في ديسمبر 2014 باستخدام طائرات دون طيار والقيام بعمليات استطالع على درنة 
عسكرية  قواعد  من  انطالقا  معاقلهم  ورصد  اإلرهابيين  تحركات  مراقبة  بهدف 
إيطالية. كما أعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان بطبرق في 25 مارس 2015 
 عن عزمها شن هجوم على المدينة للقضاء على مقاتلي داعش ومختلف الميليشيات.
وفي أعقاب بث تنظيم الدولة لشريط فيديو يظهر عملية قطع رأس مصري قبطي 
قام سالح الجو المصري بغارة على معاقل ومعسكرات التنظيم خلفت 50 قتيال فيما 
 قصفت طائرات ليبية مخازن لألسلحة يرجح أنها تمت بالتنسيق مع الغارة المصرية.
وفي عملية انتقامية لمقتل مقاتلين إثنين نفذ مجلس شورى مجاهدي درنة الموالي 
للقاعدة في شهر يونيو هجمات على معاقل إرهابيي تنظيم الدولة ليدخل التنظيمان 
في اشتباكات دموية قادت بمجلس الشورى ممثال في ما يسمى بكتيبة شهداء أبو 

سليم إلى انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة من المدينة.
وخالل نفس الفترة تمكنت وحدات الجيش التابعة للحكومة المعترف بها دوليا من 
فرض سيطرتها على الضواحي الغربية من المدينة وعلى الطرق والمداخل الرئيسية 
في أعقاب اشتباكات خلفت العشرات من قتلى داعش وفي 30 يوليو اضطر إرهابيو 

يتوقع خبراء أنه في حال تحرير 
من  طريقة  بأي  درنــة  مدينة 
الطرق فإن ذلك سيقود بليبيا 
على  القضاء  إلــى  فقط  ال 
ظاهرة اإلرهاب وإنما سيقودها 
إلى تجفيف منابعها الثقافية 
بما  والسياسية  واالجتماعية 
دولة  بناء  على  قدراتها  يعزز 

مواطنة قوية ومهابة.
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مجلس  فيه  رأى  االنسحاب  أن  غير  درنة،  كامل  من  لالنسحاب  الدولة  تنظيم 
في  وشرع  القاعدة  تنظيم  حساب  على  لمقاتليه  انتصارا  المجاهدين  شورى 

إدارة الشأن العام بالمدينة حتى أنه فرض سيطرته عليها.
ومع سيطرة مجلس الشورى تم الزج بمدينة درنة بين براثن أذرع تنظيم القاعدة 
وأنصاره مجاهرا بأنه يسعى إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية وفق رؤيته شأنه في ذلك 
شأن الجماعات اإلسالمية المتشددة في مسعى إلى تجريد ليبيا من هويتها الوطنية 
تركيز  تحاول  التي  السياسية  التسوية  لعملية  ومناهضة  المدني  السياسي  وكيانها 

دولة ليبية حرة ذات سيادة تقف على نفس المسافة بين جميع الليبيين.
للمتشددين  كعاصمة  األقل  على  اآلن  حد  إلى  عليها  أبقى  درنة  قدر  أن  ويبدو 
جيش  وميليشيات  الشريعة  أنصار  تنظيم  ميليشيات  سطوة  تحت  تئن  واإلرهابيين 
حدود  تنفيذ  سوى  اإلسالم  في  ترى  ال  التي  سليم  أبو  شهداء  وميليشيات  اإلسالم 

الجلد واستهداف حقوق اإلنسان والحريات العامة وخاصة حرية المرأة.
من  بعد  يتخلصوا  لم  لكنهم  الدولة  تنظيم  إرهاب  من  المدينة  أهالي  تخلص 
الظاهرة اإلرهابية وطيلة السنوات الثالث الماضية بدت وكأنها جزيرة تحاصرها لغة 
السالح بسبب  االشتباكات بين وحدات الجيش ومقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة 

الذي يرفض مدنية الدولة ومدنية إدارة الشأن العام.
من  تخللتها  وما  الماضية  السبع  السنوات  من  كثيرا  استفاد  المجلس  أن  ويبدو 
القبلي  النسيج  اختراق  في  ما  حد  إلى  نجح  أنه  إلى  إعالمية  تقارير  تشير  إذ  أحداث 

القبائل  شيوخ  من  عددا  ليستميل 
سطوته  في  سندا  ويجعلهم  المتنفذين 

على المدينة.
وتظهر قراءات متابعين للشأن الليبي 
البركان  عملية  إعالن  منذ  أنه  وخبراء 
العام 2016 من قبل الجيش إلنقاذ درنة 
بدت المدينة تخطو بتعثر نحو استعادة 
وهي  األهلي  وسلمها  ودورها  مكانتها 
لمنظومة  بارتهانها  المعروفة  المدينة 
ومسالمة.  محافظة  واجتماعية  ثقافية 
يقفون  أهاليها  أن  المراقبون  ويقول 
لهما،  ثالث  ال  إثنين  خيارين  أمام  اليوم 
المسالم  الليبي  للمجتمع  ينتصر  أولهما 
عامة والذي يرفض لغة الرصاص والدم 

المكانة  ذات  المتنفذة  الشخصيات  مع  وقوية  جدية  تواصل  قنوات  مد  خالل  من 
ما  القوة  من  يمتلكون  الذين  القبائل  شيوخ  مقدمتها  وفي  والسياسية  االجتماعية 
يحقن  اتفاق  على  بناء  المتشددين  استسالم  قادرة على فرض  قوة ضغط  يجعلهم 
وجوية  برية  عسكرية  هجمات  عبر  المدينة  تحرير  إلى  االلتجاء  وثانيهما  الدماء 
ينفذها الجيش الليبي. كما يرون أن في تأخر الجيش على استخدام القوة يعد مؤشرا 
اللواء ونيس  إلى حل وفاقي مستحضرين هنا ترحيب  التوصل  أنه يراهن على  على 
بوخامدة آمر قوات الصاعقة في يناير العام 2018 بخيار الحلول السلمية بين أهالي 

المدينة والمسلحين.
وفي ظل حشد المقاتلين لجهودهم خالل هذه الفترة وإمعانهم في استمرار بسط 
سطوتهم على المدينة وما رافقهما من تصريحات للقائد العام للجيش الوطني الليبي 
يبدو أن درنة لن تتحرر إال بقوة ال تخلو من حرب شرسة بين المقاتلين ووحدات الجيش. 
ويبدو إعالن حفتر في 1 أبريل الحالي عن قرب تحرير مدينة درنة، يعد الرسالة األخيرة 
للمقاتلين خاصة وأنه أعرب عن أسفه لغياب أي حل سلمي قائال »نحن نتبع أسلوبا معينا 

لمحاربتهم، ألننا نعرف العدو، وعدونا واضح للجميع وال يحتاج إلى معرفة.
ويتوقع خبراء أنه في حال تحرير مدينة درنة بأي طريقة من الطرق فإن ذلك سيقود 
بليبيا ال فقط إلى القضاء على ظاهرة اإلرهاب وإنما سيقودها إلى تجفيف منابعها الثقافية 

واالجتماعية والسياسية بما يعزز قدراتها على بناء دولة مواطنة قوية ومهابة.

المعترف  للحكومة  التابعة  الجيش  وحدات  تمكنت 
بها دوليا من فرض سيطرتها على الضواحي الغربية 
في  الرئيسية  والمداخل  الطرق  وعلى  المدينة  من 
داعش  قتلى  من  العشرات  خلفت  اشتباكات  أعقاب 
وفي ٣0 يوليو اضطر إرهابيو تنظيم الدولة لالنسحاب 

من كامل درنة.
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إلى أين تمضي
معـركـة درنــة

عبدالباسط غبارة 

مع انتصاراته المتتالية في عدة مناطق في شرق البالد، يبدأ الجيش الوطني الليبي معركة أخرى في 
سلسلة المعارك التي يخوضها من أجل تطهير األراضي الليبية من تواجد الجماعات اإلرهابية، التي 
التي يعاني سكانها من سيطرة مجموعات  المرة في درنة  تعيث فساداً في أكثر من منطقة، وهذه 
متطرفة مسلحة استغلت حالتي الفراغ السياسي واألمني لتجعل من المدينة، التي كانت تعتبر وجهة 

سياحية هامة، إلى بؤرة تهديد أمني في ليبيا والمنطقة بصفة عامة. 

؟
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البداية كانت في سبتمبر 2014، حين وصل إليها نحو 30 من عناصر داعش من سوريا 
والعراق تمهيدا  أفواج من داعش سوريا  وتبعتهم بعد ذلك  النائمة  الخاليا  إلى  وانضموا 
إلعالن سيطرته على »والية درنة«، بعد أن تم نشر فيديو في 6 اكتوبر من ذات العام، يظهر 
المنضوية ضمن مجلس شورى  الشريعة«  أنصار  »تنظيم  لميليشيات  استعراضًا عسكريًا 

شباب درنة والذي يضم فصائل أخرى أعلنت درنة »إمارة إسالمية«. 
وساهم وجود عناصر تابعة لتنظيم »القاعدة« والمتشددين في تكوين حاضنة سمحت 
للعناصر الجديدة بالتوغل بينهم وإعالن واليتهم حتى سيطروا على المدينة التي عاشت 
أحداثا إرهابية عديدة من قتل وصلب وإعدامات بشعة، تواصلت إلى درجة الصدام بين 
العناصر المتطرفة على الزعامة وقيادة األمور، وتحولت المدينة إلى ساحة صراع استمرت 
ألكثر من عام وانتهت بنجاح تحالف لجماعات إسالمية ليبية متشددة، على عالقة بتنظيم 

»القاعدة«، في إخراج مقاتلي تنظيم »داعش« وطردهم من المدينة. 
»داعش«، لتسقط بين براثن مجلس »شورى   وبذلك تخلصت درنة من سيطرة تنظيم 
في  الشريعة  تطبيق  إلى  تهدف  التي  الميليشيات  من  لعدد  تحالف  وهو  درنة«  مجاهدي 
ليبيا، ضّم عند تأسيسه جماعة من أنصار الشريعة والتي صنفها مجلس األمن على الئحة 
اإلرهاب منذ عام 2014، إضافة إلى كتيبة »جيش اإلسالم« وكتيبة »شهداء بوسليم«. وقد 
2014، الذي  12 ديسمبر  المقاتلة سالم دربى، فى  الليبية  الجماعة  تشكل على يد عضو 
وقامت  متطرفة،  إيديولوجية  تبنت  والتي  المقاتلة،  اإلسالمية  الجماعة  إلى  سابقا  انتمى 
بعدد من العمليات اإلرهابية في ليبيا، خالل التسعينات، بعد عودة عدد منهم من الحرب 

األفغانية السوفيتية إلى ليبيا، وعرفوا باسم، »األفغان الليبيين. 
وسارع التنظيم المتطرف إلى إعالن عدائه للجيش الوطني الليبي واستهدافه بعمليات 
إرهابية في عدة مناطق، عالوة على دعمه للجماعات اإلرهابية التي كانت تقاتل الجيش في 
مدينة بنغازي. إضافة إلى شنه لعمليات إرهابية طالت دول الجوار أبرزها هجوم المنيا في 
مصر في مايو من العام 2017 الذي استهدف، حافلة تقل مسيحيين وخلف عديد القتلى 
طلعات   6 شن  إلى  المصرية،  الجوية  القوات  اإلرهابية،  العملية  هذه  ودفعت  والجرحى. 
»شورى  لمركز  الرئيسي  المركز  ودمرت  ليبيا،  في  درنة  قرب  تمركزات  عدة  استهدفت 

مجاهدي درنة« اإلرهابي. 

ــود عــنــاصــر  ــ ســـاهـــم وجـ
»القاعدة«  لتنظيم  تابعة 
تكوين  فــي  والمتشددين 
للعناصر  سمحت  حاضنة 
بالتوغل  ــش(  )داع الجديدة 
حتى  واليتهم  وإعالن  بينهم 
التي  المدينة  على  سيطروا 
عديدة  إرهابية  أحداثا  عاشت 
وإعدامات  وصلب  قتل  من 

بشعة.
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 ،2016 مايو   11 في  العسكرية،  البركان  عملية  إلى  الليبي  الجيش  دفع  التنظيم  خطر 
لتحرير مدينة درنة من بقايا الجماعات اإلرهابية. وطوقت القوات المسلحة الليبية المدينة 
في محاولة للحد من مخاطر تسلل اإلرهابيين إلى مدن أخرى فيما كانت تواصل عمليات 
تطهير مدينة بنغازي وتحريرها بالكامل وهو ما نجحت فيه في يوليو 2017، حين أعلنت 
القيادة العامة للجيش الليبي تحرير المدينة، والتي أتبعتها بعمليات تمشيط واسعة، انتهت 
في أواخر ديسمبر 2017، أسفرت عن القضاء على آخر جيوب اإلرهابيين بمنطقة اخريبيش 

في بنغازي، بعد عمليات استمرت ألكثر من خمسة أشهر. 
ومثلت نهاية العمليات العسكرية في بنغازي، نقطة البداية لتوجه قوات الجيش الليبي 
الخاصة،  القوات  آمر  أّكده  ما  وهو  الحصار،  من  سنوات  بعد  وتحريرها  درنة  مدينة  نحو 
وإنَّ  ليبيا،  في   

ِ

تنته لم  المعارك  إنَّ  قال  حين  الماضي،  يناير  مطلع  بوخمادة،  ونيس  اللواء 
المعركة التي ما زالت أمام قوات الجيش اآلن، ستكون في درنة. وأكد بوخمادة حينئذ أن 
المتطرفين  مع  للتعامل  درنة،  محور  إلى  وعتادها  أفرادها  بكامل  ستنتقل  الخاصة  القوات 

واإلرهابيين، وأنَّ قوات الجيش ستطلق تحذيرات قبل بدء المعركة. 
ومطلع فبراير 2017، مثل اجتماع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مع 
عدد من القادة العسكريين من بينهم آمر غرفة عمليات الكرامة عبدالسالم الحاسي وآمر 
غرفة عمليات عمر المختار سالم الرفادي، بداية للتجهيز واالستعداد للسيطرة على مدينة 
درنة. وقالت وسائل إعالم محلية إن االجتماع جرى في مقر غرفة العمليات الفرعية بقاعدة 
األبرق الجوية، بحضور رئيس األركان العامة عبدالرازق الناظوري، ورئيس األركان الجوية 
ضباط  إلى  إضافة  الجبالي،  كمال  اللواء  واإلدارة  التنظيم  هيئة  ورئيس  الجروشي،  صقر 

العمليات والمحاور. 
الماضي، هجوما عسكريا تمهيدا  الرابع من فبراير  الليبي في  الجيش  وعقب ذلك، بدأ 
المتمركزة  الجيش  لتحريرها من اإلرهاب. وقصفت قوات  إلطالق عملية عسكرية واسعة 
في المدخل الغربي للمدينة أوكار الجماعات المتطرفة ما أجبرها على التراجع. ونقلت وكالة 
األنباء الرسمية التابعة للحكومة المؤقتة، عن مصدر عسكري أن األهداف واإلصابات كانت 
دقيقة ومباشرة. وبالتزامن مع ذلك، وصلت تجهيزات عسكرية ضخمة للكتيبة 106 مشاة 

العمليات  نــهــايــة  مثلت 
نقطة  بنغازي،  في  العسكرية 
الجيش  قوات  لتوجه  البداية 
الليبي نحو مدينة درنة وتحريرها 
وهو  الحصار،  من  سنوات  بعد 
الخاصة،  القوات  آمر  أّكده  ما 
مطلع  بوخمادة،  ونيس  اللواء 
إنَّ  قال  حين  الماضي،  يناير 
المعارك لم تنتِه في ليبيا، وإنَّ 
أمام  زالت  ما  التي  المعركة 
ستكون  اآلن،  الجيش  قوات 

في درنة.
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للمشاركة  درنة  مدينة  مشارف  إلى 
في معركة تحريرها، تضمنت، وفق 
مقطع فيديو نشرته شعبة اإلعالم الحربي 
بموقع  صفحتها  على  للجيش  التابعة 
وعدة  عسكرية  وعربات  آليات  فيسبوك، 

أسلحة ثقيلة مدفعية وصاروخية. 
الجيش  استعدادات  تواصل  ومع 
اإلشاعات  راجت  المدينة،  القتحام  الليبي 
العام  للقائد  الصحية  الحالة  بخصوص 
والتي  المشير خليفة حفتر،  الليبي،  للجيش 
والتي  وفاته.  وفاته  خبر  إشاعة  حد  وصلت 
الوطني  الجيش  في  مسؤولون  اعتبرها 
على  التشويش  تستهدف  محاولة  الليبي، 
مدينة  الجتياح  تستعد  التي  الجيش،  قوات 
الجيش  باسم  المتحدث  أكد  حيث  درنة، 
خالل  المسماري،  أحمد  العميد  الوطني، 
تغيير  اإلخوان يحاولون  أن  مؤتمر صحفي، 
والعسكرية،  السياسية  العمليات  مسرح 
والتشويش على القوات المسلحة، من خالل 
التي  الهزائم  بعد  وذلك  الشائعات،  نشر 
لهم  الموالية  المسلحة  بالتنظيمات  لحقت 

من قبل قوات الجيش الوطني. 
للجيش  العامة  األركان  رئيس  وسارع 
جواد  بن  درنة  العسكري  والحاكم  الوطني 
إصدار  إلى  الناظوري،  عبدالرازق  الفريق 
تعليمات بإطالق معركة تحرير مدينة درنة. 
الناظوري،  عقده  اجتماع  خالل  ذلك  وجاء 
القوات  آمر  مع  درنة،  األبرق غربي  بمنطقة 
كتيبة  وآمر  بوخمادة،  اللواء ونيس  الخاصة 
وآمر  الزهاوي،  جمال  اللواء  الزاوية  شهداء 
عبدالسالم  اللواء  الكرامة  عمليات  غرفة 
الحاسي، ورئيس أركان القوات الجوية عميد 
كبار  من  وعدد  الجروشي،  صقر  طيار  ركن 

ضباط المؤسسة العسكرية. 
محاوالت  بذلك  لينهي  اإلعالن  وجاء 
في  الليبي  الجيش  جدية  في  التشكيك 
تحرير المدينة، خاصة وأن الكثيرين يرون 
القوات  وبأن  طالت  قد  الحصار  عملية  بأن 
ما  وهو  المدينة.  دخول  تنوى  ال  الليبية 
في  أكدت  التي  العسكرية  القيادات  نفته 
أكثر من مناسبة أن سبب التأخير في حسم 
قنوات  أمام  المجال  إلفساح  درنة،  معركة 
التواصل مع األعيان والمشائخ في درنة أماًل 
من  أبنائهم  وسحب  حل  إلى  الوصول  في 

مواجهة الجيش.
في  فالمدينة  درنة،  في  المعركة  صعوبة  إلى  المراقبين  بعض  يشير  آخر،  صعيد  على 
ظل طبيعتها الجغرافية الجبلية الصعبة، هي عبارة عن سلسلة جبال وعرة، يسهل االختباء 
فيها والتحصن داخلها، قد تجعل المعارك العسكرية ضد اإلرهابيين تستغرق وقتا أطول. 
لكن البعض اآلخر يرى، أن بإمكان الجيش الليبي أن يحسم المعركة بشكل سريع، ويحرر 
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المدينة من سيطرة اإلرهابيين. 
طويلة  لمدة  المدينة  حصار  في  الجيش  إستراتيجية  أن  إلى  المراقبون  ويشير 
تحقق هدفين، األول هو منع تسلل العناصر اإلرهابية إلى مناطق أخرى، وهو ما أشار إليه 
»الغد«  لفضائية  تصريحات  في  المسماري،  أحمد  العميد  الليبي،  الجيش  باسم  المتحدث 
من  اإلرهابية  العناصر  خروج  منع  هو  الحصار  هذا  من  الغرض  أن  أكد  حيث  االخبارية، 

المدينة، سواء بالسيارات المفخخة أو بالسالح إلمداد العناصر اإلجرامية في بنغازي. 
أما الهدف الثاني فهو العمل على إضعاف البنية التحتية للجماعات المسلحة المسيطرة 
على المدينة، بما يقلل كلفة المعارك البرية. وذلك من خالل اإلستهداف التواصل لمراكز 
الجماعات اإلرهابية وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد واألرواح. وهو ما تشير إليه االشتباكات 
المتكررة وعمليات القصف التي تقوم بها غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي. 
من جهة أخرى، يبدو أن استعدادات الجيش الليبي وجديته في الذهاب بعيدا في عملية 
تحرير درنة قد بدأتا في إثارة مخاوف اإلرهابيين وداعميهم. وهو ما تجلى واضحا في إعالن 
»شورى درنة«، استعداده للدخول في عملية صلح وجنوح للسلم ورد المظالم. وجاء ذلك في 
بيان له، األحد 22 أبريل 2018، تحت عنوان »حتحات على مافات«، أكد فيه أن قواته جنحت 
أو رد مظالم وذلك بعد موافقة شيوخهم في دار االفتاء  للسلم، وأنهم جاهزون ألي صلح 

على حد تعبير البيان. 
النفير  إلى  الغرياني،  الصادق  المعزول  ليبيا  مفتي  أطلقها  دعوات  سبقته  اإلعالن  هذا 

لشورى  العون  يد  لتقديم  درنة  لمدينة 
الغرياني  وقال  وضواحيها.  درنة  مجاهدي 
دعم  الجميع  على  إن  تلفزيوني  برنامج  في 
فك  أجل  من  والسالح  بالمال  درنة  شورى 
حق  بأصحاب  ووصفهم  عنها،  الحصار 
على حد تعبيره. معربا في ذات الوقت عن 
خليفة  المشير  العام  القائد  فى  شماتته 

حفتر نتيجة الوعكة الصحية التي مر بها. 
تخوف  الى  التصريحات  هذه  وتشير 
ومساعيها  وداعميها  المتطرفة  الجماعات 
لعرقلة تقدم الجيش الوطني نحو المدينة 
اغتيال  لتحريرها، خاصة بعد فشل محاولة 
رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، الفريق 
العسكري  الحاكم  الناظوري،  الرزاق  عبد 

في درنة-بن جواد، األربعاء 18 أبريل 2018، والتي أكد مسئول مكتب إعالم رئيس أركان 
بأنها  الروسية،  »سبوتنيك«  أنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في  الشريف،  مالك  الليبي،  الجيش 
كانت متوقعة خصوًصا بعد إعالن القيادة العامة للجيش عن البدء في تحرير درنة شرق 

ليبيا، لكنه أكد أنها لن تؤثر في عمليات الجيش لتحرير المدينة. 
ومن المؤكد أن الجيش الليبي مصر على إنهاء وجود الجماعات اإلرهابية في درنة، 
في  وبقاؤها  البالد،  شرق  في  سيطرته  خارج  توجد  التي  الوحيدة  تعتبر  فالمدينة 
أيدى التنظيمات اإلرهابية يهدد بتقويض المساعي التي بذلتها القوات المسلحة 
في الفترة الماضية لتحرير وتأمين العديد من المناطق. وسبق أن أكد مفتاح أبو 
خليل عميد بلدية الكفرة لوكالة »سبوتنيك«، إن تحريرها هو نهاية مشروع اإلرهاب 
وبداية مشروع الدولة، مضيفا أن االنتهاء من العملية يمثل نقطة هامة في تاريخ 
واإلرهابية  المتطرفة  الجماعات  معقل  تعد  أنها  خاصة  ليبيا،  في  اإلرهاب  مواجهة 

منذ سنوات طويلة. 
تعزيز شرعية  بالغة، حيث ستساهم بشكل كبير في  أهمية  درنة  وتكتسي معركة 
التي  السابقة  انتصاراته  سجل  إلى  وستضاف  اإلرهاب،  ضد  وحربه  الليبي  الجيش 
جعلته يحضي بترحيب محلي ودولي وإقرار بدوره في مستقبل البالد. ناهيك عن أن 
تحرير المدينة سيسهم في تجنيب ليبيا المزيد من الهجمات اإلرهابية، إضافة الى 
تجنيب دول الجوار وخاصة مصر هجمات ممثالة، ال سيما وأن تلك المدينة تعد مالذا 

لخاليا إرهابية عابرة للحدود من مصر وتونس والسودان.

 
حصار  في  الجيش  إستراتيجية  أن  إلى  المراقبون  يشير 
المدينة لمدة طويلة تحقق هدفين، األول هو منع تسلل 
الثاني  الهدف  أما  أخرى.  مناطق  إلى  اإلرهابية  العناصر 
للجماعات  التحتية  البنية  إضعاف  على  العمل  فهو 
كلفة  يقلل  بما  المدينة،  على  المسيطرة  المسلحة 

المعارك البرية.
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شريف زيتوني

درنة مدينة استثناء في تاريخ ليبيا. أطلقوا عليها اسم عروس البالد، ودرة البحر 
المتوسط، وأسماء أخرى تبين قيمتها وجمالها سواء لدى سكانها أو لدى كل من 
يزورها. قيمتها ليست في مستوى موقعها االستثنائي فقط، بل في عراقة تاريخها 

الضارب في أعماق الحضارة، حيث تعود إلى فترة ما قبل مجي ء اإلغريق للمنطقة.
تعتبر درنة إحدى أهم المدن الجبلية الشرقية الليبية الواقعة على ضفاف البحر 
على  ويقّسمها  األخضر  الجبل  تالل  توجد  جنوبها  في  شماال.  المتوسط  األبيض 
شطرين واد كبير يسميه الليبيون بوادي درنة. تتمّيز بواحات النخيل المنتشرة على 
األوروبية.  المدن  يزورها تشعره بشبهها مع بعض  الذي  فيها.  واسعة  مساحات 
حتى درجات الحرارة فيها تكون منخفضة مقارنة ببقية مدن البالد، نظرا لوجودها 

على ساحل ممتد وأرض خصبة أشجار كثيفة.

درنـــــــة ..
التاريـــــخ والجغرافيـــــــا
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باإلضافة إلى ذلك تتميز درنة بمياهها العذبة التي تساعد سكانها على القيام 
بأنشطة فالحية مختلفة وعلى عدم االتكال الذي أصاب جزءا من المجتمع الليبي 
أعمالهم  في  بالجّدية  أهلها  يتمّيز  حيث  الستينات،  بداية  النفط  اكتشاف  منذ 

والحرص على إتقانها على اعتبارها رصيدهم المادي والتاريخي.
يقول   2014 أكتوبر  في  اللندنية  األوسط  الشرق  لصحيفة  تصريحات  وفي 
الكاتب أحمد الفيتوري عن مدينة درنة إنها تعّد« من أقدم المدن الليبية، فهي 
موجودة حتى قبل أن تنشأ مدينة بنغازي، وتنفرد بطبيعة جغرافية خاصة فهي 
تقبع وسط غابة من الجبال والوديان والتالل، ولها ميناء ومنفذ ساحلي على البحر 
الخريطة  تشكل  رئيسة  مدن  ثالث  ثمة  كانت  القديم  التاريخ  وفي  المتوسط، 
الجغرافية في البالد هي: طرابلس، ومصراتة، ودرنة، لكن األخيرة تمتعت بكونها 
مركزا تجاريا مهما، ومحطة لتزويد القوافل التجارية بالمؤن والمياه، حيث توجد 
المحيطة  الجبال  تنبع من  التي  العذبة  الطبيعية  المائية  العيون  العديد من  بها 

بها، خاصة خالل طريق العودة من طرابلس إلى مصر«.
تاريخيا تعتبر درنة من أعرق المدن الليبية وأكثرها ضربا في التاريخ. في كتابه 
»قصة مدينة«، يعود الشيخ مصطفى الطرابلسي، إلى أصل التسمية حيث أرجعها 
الرابع  القرن  ليبيا منذ  الذين حكموا مصر وجزءا من شرق  البطالمة  إلى عهد 
أو  ينشؤونها  التي  المدن  يسمون  أنهم  البطالمة  على  والمعروف  الميالد.  قبل 
يحتلونها على أسماء ملوكهم أو يضيفون أحرفا على أسماء المدن القديمة وهو 
أصله  على  البطالمة  أبقاه  األصل  ليبي  االسم  »هذا  إن  بالقول  الكاتب  رجحه  ما 
اللغة  المذكر في  الرفع لالسم  الذي هو عالمة   )  S  ( إليه حرف  القديم وأضافوا 

اليونانية«.
أما في مستوى الحكم فقد مرت على درنة حضارات عديدة، انطالقا مما ذكره 
التي  البطالمة  الذي يعتبر مرجعا بحثيا هاما، من أسرة  الطرابلس  الشيخ  كتاب 

المدن  أهم  إحدى  درنة  تعتبر 
الليبية  الشرقية  الجبلية 
البحر  ضفاف  على  الواقعة 
شماال.  المتوسط  األبــيــض 
الجبل  تالل  توجد  جنوبها  في 
على  ويقّسمها  ــر  ــض األخ
يسميه  كبير  واد  شطرين 
تتميّز  درنــة.  بــوادي  الليبيون 
بواحات النخيل المنتشرة على 

مساحات واسعة فيها.

https://aawsat.com/home/article/197681
http://ia800303.us.archive.org/15/items/kist-madiynh/kist-madiynh.pdf
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خلفت االسكندر األكبر وبسطت نفوذها على جزء من ليبيا، إلى العهد الروماني 
انطالقا العام 96 قبل الميالد، بناء على طلب من آخر ملوك البطالمة الذي أوصى 
االمبراطورية  من  جزءا  أصبحت  التاريخ  ذلك  ومنذ  لروما  بعده  من  ُتسّلم  بأن 
أسقفية  احتضنت  أين  المسيحية  بالديانة  تدين  وكانت  البيزنطية،  الرومانية 
معروفة انطالقا من القرن األول الميالدي، لكن هذه الفترة كانت مرحلة انحطاط 

وتراجع إلى أن جاءها الفتح اإلسالمي ودخول سكانها إلى الدين الجديد.
كان  درنة  على  العاص  بن  عمر  جيوش  وسيطرة  األولى  اإلسالمية  الفترة  في 
المال في مصر وكانت  بيت  إلى  الجزية  قبل دخولهم اإلسالم يدفعون  سكانها 
في ذلك الوقت تعيش هدوءا واستقرارا وطاعة لولي األمر في القاهرة بناء على 
تفاهمات بعدم الحرب إلى أن جاء النصف الثاني من القرن الهجري األول الذي 
جانب  إلى  المغرب  بالد  نحو  مقاتلون  منهم  وخرج  لإلسالم،  السكان  فيه  دخل 
الصحابة  لعدد من  مقابر  بدرنة  أن  المصادر  كبار وتذكر بعض  قادة مسلمين 

والتابعين الذي قتلوا في معارك نشر اإلسالم في المنطقة.
وتذكر الكتب التاريخية أن درنة كانت بداية من القرن العاشر الهجري، مركزا 
أو عائدة من  التي استقرت بها قادمة من تونس  العائالت األندلسية  لعدد من 
طريق الحج أين وجدت فيها مكانا مالئما لإلقامة. ثم كانت مركزا الستقبال مئات 
بتفاهمات  إليها  قدموا  والذين  تونس  في  الموجودين  األندلسيين  المزارعين 
القيام  أجل  من  باي،  يوسف  تونس  وحاكم  تاغارين  موسى  طرابلس  حاكم  بين 

أعرق  من  درنة  تعتبر  تاريخيا 
ضربا  وأكثرها  الليبية  المدن 
كتابه  ــي  ف ــخ.  ــاري ــت ال ــي  ف
الشيخ  يعود  مدينة«،  »قصة 
إلى  الطرابلسي،  مصطفى 
أرجعها  حيث  التسمية  أصل 
الذين  البطالمة  عهد  إلــى 
شرق  من  وجزءا  مصر  حكموا 
قبل  الرابع  القرن  منذ  ليبيا 

الميالد

التي  الهادئة  المدن  من  درنة  كانت  االستقالل  بعد 
في  الخاصة  الطبيعة  ذوي  المحافظين  من  أهلها  كان 
كذلك  كانت  أنها  ينفي  ال  ذلك  لكن  الليبي،  المجتمع 
معقال لعدد من العناصر الجهادية المتشددة منذ أواخر 

الثمانينات من القرن الماضي.

،،

http://ia800303.us.archive.org/15/items/kist-madiynh/kist-madiynh.pdf
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أن  التاريخية  الكتب  وتذكر 
القرن  من  بداية  كانت  درنة 
لعدد  مركزا  الهجري،  العاشر 
التي  األندلسية  العائالت  من 
تونس  من  قادمة  بها  استقرت 
أين  الحج  طريق  من  عائدة  أو 
مالئما  مكانا  فيها  ــدت  وج

لإلقامة.

وقد  األنشطة.  لتلك  المالئمة  وبيئتها  درنة  لخصوبة  نظرا  فالحية  بأنشطة 
أصبحت المدينة بعد ذلك مركز نفوذ للعائالت األندلسية التي أصبحت صاحبة 
للمنطقة  وحكمهم  العثمانيين  قدوم  حين  إلى  بالمباني،  المكان  وُمعّمرة  المال 

على مرحلتين.
الجزء  كامل  على  سيطرته  هو  األول  منحيين؛  ليبيا  في  العثماني  للوجود  كان 
الغربي الواقع تحت حكم والي طرابلس ولم تكن درنة جزءا منه. أما المنحى الثاني 
رفض  رغم  للميالد  عشر  السادس  القرن  من  بداية  منه  جزءا  درنة  كانت  فقد 
سكان درنة من األندلسيين الذي كانوا في تلك الفترة أهل حل وعقد، وقد بنيت 
فيها  وبقيت  التركي  الطابع  ذات  المساجد  عشرات  العثمانية  الفترة  خالل  فيها 
خاضعة للعثمانيين إلى حين قدوم اإليطاليين في المراحل االستعمارية األوروبية 

للمنطقة.
المدن  أولى  من  كانت  درنة  أن  الطرابلسي  للشيخ  مدينة«  »قصة  كتاب  يذكر 
استعدوا  من  أوائل  من  سكانها  وكان  اإليطالي  البحري  األسطول  قصفها  التي 
للحرب في ظل الضعف التركي فيها لكن اختالل موازين القوى جعل اإليطاليين 
وإعدام  رجالها  من  العشرات  أسر  تم  أين   ،1911 أكتوبر  شهر  في  يدخلونها 
العشرات اآلخرين، واستقر األمر لهم فيها إلى حدود الحرب العالمية الثانية التي 
اإليطالي،  التواجد  مع  بالتزامن  هناك  كانت  وقد  اإليطالي.  النفوذ  تراجع  عرفت 

جيوب للمقاومة التي ألحقت باإليطاليين خسائر كبيرة.
بعد االستقالل كانت درنة من المدن الهادئة التي كان أهلها من المحافظين 
أنها كانت كذلك  الليبي، لكن ذلك ال ينفي  المجتمع  الخاصة في  الطبيعة  ذوي 
من  الثمانينات  أواخر  منذ  المتشددة  الجهادية  العناصر  من  لعدد  معقال 
نحو  المقاتلين  من  للعديد  ومستقطبا  مصّدرا  كانت  حيث  الماضي  القرن 
كامل  خالل  معهم  مواجهات  للسلطة  كانت  وقد  والعراق  أفغانستان  ومن 
النواة األولى لتشكل   2011 السنوات. كما كانت منذ بداية األحداث  في  تلك 
مجموعات متطرفة قامت بالعديد من االغتياالت، ثم لتصبح منذ العام 2014 
ساحة للصراع بين داعش والقاعدة إلى أن سيطر األخير عليها بشكل تام بعد 
مواجهات دامية، قبل أن يعود الجيش الليبي ويحاصرها منذ 2016 في انتظار 

قرار رسمي باقتحامها وتطهيرها.
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الحبيب االسود

 شهدت درنة أكثر من 65 عملية اغتيال خالل العامين 20١2 و20١٣، 
مصادر  تشير  بينما   ،20١6 العام  حتى  أخرى  عملية   ١20 توثيق  وتم 
محلية الى أن العدد الجملي لمن تعرضوا للتصفية الجسدية بالمدينة 
حتى نهاية 20١7 تجاوز 240 ضحية سواء بإطالق الرصاص أو بالعبوات 
المزروعة في السيارات أو بقطع الرؤوس أو بالسحل أو بالصلب أمام بصر 
العالم والمجتمع الدولي، وقد طالت االغتياالت عسكريين وأمنيين وقضاة 
ومسؤولين محليين سابقين وفنانين وناشطين حقوقيين، ووصل األمر 
األطفال،  أمام  استعراضية  مشاهد  في  عسكريين  رؤوس  قطع  حد  إلى 
الجماعات  إن  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  قالت   ،20١4 نوفمبر  وفي 
عمليات  خالل  من  السكان  تروع  درنة  مدينة  على  المسيطرة  المسلحة 
العنيفة،  االنتهاكات  ضروب  من  ذلك  وغير  علني  وجلد  ميداني  إعدام 

وتتم االنتهاكات في غياب سلطات الدولة وسيادة القانون.

دماء على أسفلت درنة 
أكثر من 240 عملية اغتيال منذ 2011 
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عسكريين  االغتياالت  طالت 
ومسؤولين  وقضاة  وأمنيين 
وفنانين  سابقين  محليين 
ووصل  حقوقيين،  وناشطين 
رؤوس  قطع  حــد  ــى  إل ــر  األم
مشاهد  ــي  ف عسكريين 

استعراضية أمام األطفال.

ومنذ 2013 قام معتدون مجهولون في درنة باغتيال ما ال يقل عن 5 من القضاة 
وأفراد النيابة، وبرلمانية سابقة ومسؤولة أمنية، كما قامت مليشيات مسلحة غير 
الصحابة  مسجد  وبينها  مساجد،  في  أضرحة  وتدمير  بمهاجمة  الهوية  محددة 

التاريخي في درنة الذي استهدفه المتشددون مراراً منذ 2011.
الجبل  وقد تم اغتيال محمد نجيب هويدي، رئيس محكمة االستئناف بمنطقة 
األخضر،  الجبل  بمنطقة  العام  النائب  مساعد  النعاس  خليفة  ومحمد  األخضر، 
أثناء  به  لحقت  جراح  إثر  تونس  في  الكريمي  يوسف  المتقاعد  القاضي  وتوفي 
محاولة اغتيال في درنة، كما اغتيل نائب ليبيا العام السابق عبد العزيز الحصادي، 
والقاضي السابق محمد بوعجيلة المنصوري، واستهدف معتدون مجهولون في 
2014 سيدتين وقتلوهما، وهما النائبة البرلمانية فريحة البرقاوي وسلوى يونس 
الهنيد، كما أعلن عن مقتل سيدة ثالثة بالرصاص، بعد أسابيع فقط من مقتل 

زوجها الضابط الجيش السابق.
لتلفظ  الرصاص  من  وابل  الى  يوسف  حنان  اسمها  أخرى  امرأة  تعرضت  كما 
والشعوذة،  السحر  ممارسة  بتهمة  وذلك  المكان،  عين  على  األخيرة  أنفاسها 
السيارة، وقبل أسبوع من قتلها تلقت نجّية  واغتيلت نجّية ستيتة بسبب قيادتها 
رسالة نصية على هاتفها النقال تقول إن قيادة النساء للسيارة حرام شرعا وال تجوز 

مهما كانت الظروف وهي محرمة تحريما قاطعا ال يرقى إليه الشك.
وفي يوم الحادثة، خرجت نجية قبل صالة العشاء لتنقل عمها إلى مسجد عزوز 
قادت  ولما  الحقا،  إليه  تعود  أن  على  رمضانية  ليلة  في  والتروايح  الصالة  ألداء 
من  أخرى  وحاصرتها  سيارة  اعترضتها  المنزل  الى  العودة  طريق  في  سيارتها 
الخلف، ثم ترجل أربعة أفراد كانوا مسلحين إلنزالها من السيارة، فذهب في ظنها 

آل الحرير أسرة كاملة تعرضت لإلبادة عبد السالم المسماري
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أنها ستتعرض لعميلة اغتصاب، وبدأت تصرخ طالبة النجدة، غير أن الرجال كانوا 
يشيرون عليها بالصمت بلغة عربية فصحى: أصمتي يا أمة اللة، لقد حذرناك من 
قيادة السيارة وقلنا لك أنه حرام فلم تستمعي إلينا، تبا لك من كافرة، ثم ضربوها 
بأعقاب البنادق، وقام أحدهم بطعنها بسكين، ثم أطلقوا عليها النار، لتوجد جثة 
هامدة بعد ذلك في مكان بعيد عن موقع العملية، وقد أخذوا سيارتها دون أن 
تغامر  أن  على  قادرة  امرأة  هناك  تعد  لم  الحادثة  تلك  ومنذ  مصوغها،  يأخذوا 

بقيادة سيارة في درنة.
مفتاح  الجامعي،  من أبوبكر  كال  نجد  درنة  في  االغتياالت  ضحايا  بين  ومن 
الديباني، عزت أدم بوخطوة، فرج منصور الدالل، مصطفى رقص، محمد بوبالل، 
الدالل، فتحي  عبدالمنعم  القزيري،  فتح  المقصبي،  مروان  الكريمي،  يوسف 
الهواري، حميد الساعدي، فارس الزروق، فوزي الزوكي، محمد الطشاني، محمد 
علي  مازق  هويدي،  نجيب  محمد  النويصري،  عدنان  المنصوري،  سعد  النعاس، 
بطاو، سراج قاطش،  الهواري، محمد  الشاعري، محمد خميس  المليطي، شعيب 
زياد النويصري، عامر سعد هابيل، صالح قدر المنصوري، صالح عمران الجازوي، 

التاورغي،  الخرم، سيف  عبدالشفيع  جمال  المنصوري،  وليد 
ربيع،  بالحولة عاشور  عبدالحميد  عبدالرؤوف 

معتز  الهنشير،  رفيق  وزوجته، 
عادل،  طه  احمد  ناصر،  بن 
بوجيدار،  عطية  سالم 
كويساه،  رجب  محمد 
الفرطاس،  عطية 
علي،  مير  عرفات 
القاضي،  محمد 
المسالتي،  عبدالله 
الطشاني،  غسان 
امداوي  عبداللطيف 
جمعة  المزيني، 
سعد  العوامي، 
عبدالرازق  المسماري، 
المسماري،  محمد  بدر، 
فريحة  المنصوري،  أسامة 
المسماري،  ماهر  البركاوي، 

قالت   ،20١4 نوفمبر  فــي 
ووتش  رايتس  هيومن  منظمة 
المسلحة  الــجــمــاعــات  إن 
مدينة  عــلــى  المسيطرة 
خالل  من  السكان  تروع  درنة 
وجلد  ميداني  إعدام  عمليات 
ضروب  من  ذلك  وغير  علني 
وتتم  العنيفة،  االنتهاكات 
االنتهاكات في غياب سلطات 

الدولة وسيادة القانون.
عبد 

العزيز 
الحصادي

فريحة البركاوي محمد خليفة النعاس
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التركاوي، صالح  المنصوري، عبدالمعز  بوعجيلة  احمد  نجية عبدالحميد ستيته، 
الغماري،  الشلوي، محمد  أيوب بوطالق، حمدي جمعة  الفاخري، عصام بوشيحة، 
محمد  المنصوري،  الحرير  عيسى  وهم ابراهيم  الحرير  وآل  المسوري،  رشدي 
الحرير  المنصوري،، نعيمة عيسى  الحرير  المنصوري، زكية عيسى  الحرير  عيسى 

المنصوري، عثمان عيسى الحرير المنصوري، خالد عيسى الحرير المنصوري، 
أبناء  من  كبيرا  عددا  طالت  التي  والتصفية  اإلغتيال  عمليات  دفعت  بالمقابل، 
الدم  أولياء  كتائب  الى تشكيل  المغدورين  أقارب  المقاتلين من  بمئات  المدينة، 
منذ العام 2012 لتنشط بين درنة وبنغازي، قبل أن تنضم الى عملية الكرامة التي 
حامد  عياد  الكتائب  آمر  وقال   .2014 مايو  منتصف  في  الوطني  الجيش  أطلقها 
ونفوذها في  للدولة وسلطتها  الكامل  الغياب  الكتيبة تأسست بسبب  أن  الفسي 
من  المنتخب  النواب  ومجلس  األركان  لرئاسة  يتبعون  أنهم  مؤكدا  األوقات،  تلك 

قبل الشعب.
وتشكلت كتائب أولياء الدم في المناطق المجاورة لمدينة درنة، وكانت فى بدايات 
والذخيرة،  السالح  على  للحصول  الذاتية  التمويل  مصادر  على  تعتمد  تأسيسها 
الوطني، ويعتبر سليمان بواللهطي  الجيش  إلى أن تحصلت على دعم كامل من 
من أبرز قادة هذه الكتائب، حيث يترأس كتيبة »ميت ميت«، وسبق أن ُقتل اثنان 
من أبنائه فى مواجهات، بالقرب من مدينة درنة، وفي 2015 أعلنت كتائب »أولياء 
دم الشهداء من محيط درنة« استمرارها في محاربة من وصفتهم بـ«التكفيريين 

والخوارج« وعلى رأسهم »مجلس شورى مجاهدي درنة« و«كتيبة شهداء أبوسليم«.
وقالت في بيان مسجل لها: إننا نرفض قطعيًا مساعي بعض الشخصيات لفتح 
أو  علمنا  دون  درنة  في  أبوسليم«  شهداء  »كتيبة  من  اإلرهابيين  مع  حوار  قنوات 
حضورنا، مضيفة أنها تحّمل قبائل وعائالت تلك الشخصيات المسؤولية القانونية 
داخل  قتلوا  أبناءها  أن  وأوضحت  للحوار،  مساعيهم  جراء  يقع  قد  لما  والعرفية 
في  حقها  مؤكدة  وأحياءها،  درنة  مدينة  يغزوا  ولم  لمناطقهم  اإلدارية  الحدود 
المالحقة القانونية والعرفية لكل منتسبي »مجلس شورى مجاهدي درنة« و«كتيبة 
شهداء أبوسليم« وعائالتهم، لقتلهم أبناء المناطق المحيطة وإغارتهم مرات عدة 

على أراضيهم، بحسب البيان.
وتؤثر كتائب أولياء الدم على مسار العمليات العسكرية، وكان لها الدور الرئيس 
فى إقالة عدد من رؤساء غرفة عمليات المختار المكلفة بتحرير مدينة درنة، حيث 
المبروك  يوسف  العقيد  من  صادرة  قرارات  عدة  بعرقلة  المجموعة  هذه  قامت 
المنصورى اآلمر السابق لعمليات المختار، ما أدى الى إقالته وتكليف العقيد سالم 

الرفادي آمرا للغرفة بدال عنه.

اإلغتيال  عمليات  دفــعــت 
عددا  طالت  التي  والتصفية 
المدينة،  أبــنــاء  مــن  كبيرا 
أقارب  من  المقاتلين  بمئات 
تشكيل  ــى  ال المغدورين 
العام  منذ  الدم  أولياء  كتائب 
2012 لتنشط بين درنة وبنغازي، 
عملية  الــى  تنضم  أن  قبل 
الجيش  أطلقها  التي  الكرامة 
مايو  منتصف  في  الوطني 

.20١4
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 رمزي زائري

ما تزال درنة الجبلية المطلة على ساحل البحر المتوسط  شمال شرق ليبيا، ومنذ اإلطاحة 
اإلرهابية،  التنظيمات  تغلغل  من  تعاني   ،20١١ عام  القذافي  معمر  الراحل  العقيد  بنظام 
على  كامل  بشكل   20١5 عام  في  سيطر  الذي  اإلرهابي  »داعش«  لتنظيم  خضعت  حيث 
وجهة  جعلها  في  ونجح  له  تابعة  إمارة  أنها  معلنا  حساسة  مواقع  على  واستحوذ  المدينة، 

مفضلة لعناصره.
وقد مثلت المدينة ساحة حرب بين التنظيمات اإلرهابية، انتهت بسيطرة مجلس »شورى 
مجاهدي درنة« المرتبط بتنظيم القاعدة، عليها وطرده لمسلحي »تنظيم الدولة«.  ومجلس« 
كتائب  بين   20١4 ديسمبر   ١2 في  تشكيله   عن  أعلن  تحالف  هو  درنة«  مجاهدي  شورى 
مسلحة متنوعة بعضها مقرب من تنظيم القاعدة وأغلب المنتمين إليه يرفضون التبعية 

ألي تنظيم إنما هم نتاج واقع فرض عليهم حمل السالح.

»شــورى درنــة«
وبدايــات انحســار التطـــرّف
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ارتباطات  أي  لهم  ليس  فاألغلب  تصنيفه  يصعب  خليط  من  »المجلس«  مقاتلو  وينحدر 
وثيقة بجماعات إرهابية وبعضهم شارك مع التنظيمات اإلرهابية وبعضهم مسلحون قاتلوا 
في سوريا فيما كان يعرف بـ«كتيبة البتار« عام 2012  والتي تكونت في أغلبها من ليبيين 
عادوا فيما بعد واستقروا في درنة وخاضوا معارك شرسة مع إحدى الكتائب المقاتلة ضد 

نظام العقيد القذافي في المدينة )كتيبة شهداء أبو سليم (.
وقد تشكل مجلس شورى مجاهدي المدينة على يد العضو السابق في الجماعة الليبية 
المقاتلة سالم دربى، فى 12 ديسمبر 2014،  والتي نفذت عددا من العمليات اإلرهابية في 
1996 طارد نظام القذافى سالم دربى، إال أنه استطاع  ليبيا، خالل التسعينات. ومنذ عام 
االختفاء فى الكهوف لفترة طويلة، قبل أن يعود ليعلن توبته فى 2006 وتراجعه عن أفكاره، 
لكنه وبعد »17 فبراير«، تراجع عن هذه التوبة، وعاد لتبنى األفكار اإلرهابية،  قبل أن يؤسس 
كتيبة شهداء أبو سليم وفيما بعد انضوت تحتها عدد من الميليشيات لتؤسس مجلس 

شورى مجاهدى درنة، وتبايع تنظيم القاعدة.
وكان أول إعالن عن وجود تنظيم »داعش« في ليبيا عبر شريط فيديو نشر على االنترنت 
يسمى  لما  التابعين  المسلحين  من  حشداً  وأظهر   2014 األول/أكتوبر  تشرين   3 في 
»مجلس شورى شباب اإلسالم« في مدينة درنة الساحلية يبـايعون الـتنظيم وزعيمه أبو بكر 
تنفيذ  و  األهالي،  تعاليم صارمة على  االرهابية، بفرض  الجماعات  .وقامت هذه  البغدادي 
حدود الجلد على المدخنين، والمتخلفين عن صالة الجماعة، ومنع خروج النساء من البيوت، 

قبل أن يحدث انشقاق فى داخلها.
في يونيو 2015، أعلن »مجلس شورى مجاهدي درنة »، الحرب على تنظيم« داعش«، وذلك 
االئتالف. وقتل مسلحو  قادة من  الطرفين أسفرت عن مقتل  بين  غداة مواجهات مسلحة 
الجماعة  العكر، بعد ذلك أعلنت  »داعش« أحد قياديي مجلس شورى مجاهدي درنة ناصر 
»الجهاد« ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، وقتل قائد المجلس سالم دربي في وقٍت الحق أثناء 

اقتتال بين الطرفين.
المعارك قال مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها في بيان إعالن  وعلى خلفية تلك 
للحرب: »إننا مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها قد استعنا بالله عليهم )في إشارة إلى 

وجود  عن  إعالن  أول  كان 
تنظيم »داعش« في ليبيا 
عبر شريط فيديو نشر على 
تشرين   ٣ في  االنترنت 
وأظهر   20١4 األول/أكتوبر 
المسلحين  مــن  حــشــدًا 
يسمى  لما  التابعين 
شباب  شــورى  »مجلس 

اإلسالم« في مدينة درنة.



23 الخميس  26   أبريل  2٠١٨             العدد: 25 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

السيف،  فيهم  ووضعنا  داعش(، 
ال  حتى  الجهاد  عليهم  وأعلنا 
نبقي منهم باقية«. ووجه رسالة 
لداعش عبر البيان: »قد أعذر من أنذر، 
وقد أنذرناكم من قبل، واآلن جاء القتال 

والله المستعان«، حسب البيان.
أطلق   ،2016 العام  من  مايو  في 
الجيش الليبي عملية البركان العسكرية 
لتحرير المدينة، التي جعل منها تنظيم 
هجماته  لشن  مركزا  درنة«  »شورى 
واستهدافه  الليبي  الجيش  قوات  ضد 
إلى  إضافة  إرهابية،  عمليات  خالل  من 
ليبية  مدن  في  إرهابية  عمليات  شن 
على  عالوة  وبنغازي،  كسرت  مجاورة 
هجمات طالت دول الجوار أبرزها هجوم 
الذي    2016 مايو  في  مصر  في  المنيا 
وخلف  مسيحيين  تقل  حافلة  استهدف، 

عديد القتلى والجرحى.
الجيش  يفرض   ،2014 ومنذ 
الجبلية   المدينة  على   مطبقا  حصارا 
 80 نحو  فيها  يقطن  والتي  وضواحيها، 
بحريا على  ألف نسمة، وضربت حصارا 
السفن  حتى  ومنعت  المدينة  ميناء 
لتسلل  منعا  منه،  االقتراب  التجارية من 
في  أخرى  مدن  إلى  اإلرهابية  العناصر 
الجوار  دول  إلى  أو  الشرقية  المنطقة 
يسمح  كان  لكنه  مصر،  وبالتحديد 

بمرور الحاجيات األساسية للسكان.
القائد  أعطى   ،2018 فبراير  وفي 
خليفة  المشير  الليبية  للقوات  العام 
حفتر، أوامره ببدء عملية تحرير درنة، و 
قال في بيان رسمي بأنه »لألسف المدة 

طالت لتحرير مدينة درنة؛ ألننا كنا نعتقد أن هناك حاًل سلميًا يخفف علينا نزف الدم.. الذي 
وأقول  درنة..  بمدينة  المتحصنين  المجرمين  على  المحسوبين  بعض  من  أو  منا  يسقط 
التي يروجها هؤالء المجرمون  العزة بتصديقه لألكاذيب  البعض وأقصد هنا من أخذته 
لالستغفار  جداً  كبيرة  مساحة  أعطينا  اإلرهابيين..  مع  وتورطوا  مكان  كل  من  أتوا  الذين 
والتوبة لهم، نحن نتبع أسلوبًا معينًا لمحاربتهم، ألننا نعرف العدو، وعدونا واضح للجميع 
وال يحتاج إلى معرفة.. المواطنون يطالبون بتحرير درنة ونحن سنتحرك لتحريرها«، بحسب 

البيان.
ويأتي ذلك فيما قام المشير حفتر بجولة تفقدية لغرفة عمليات »عمر المختار« العسكرية 
مشارف  على  الميدانية  العسكرية  االستعدادات  لتفقده  إضافة  المدينة،  بتحرير  المكلفة 

المدينة تمهيداً لتخليصها من اإلرهاب كبنغازي.
ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى 
بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة«، وهي تبعد بـ306 كلم )190 ميال( فقط عن شواطئ جزيرة 
العاصمة  العبور من  اليونانية، في رحلة تزيد بثمانية كيلومترات فقط عن مسافة  كريت 

طرابلس إلى جزيرة المبيدوزا اإليطالية، البالغة 298 كيلومترا )185 ميال(.
ويعد تحرير هذه المدينة بداية االنحسار للجماعات اإلرهابية التي استغلتها لتكون مقرا 
الفوضى  من  سنوات  أمام  البالد  فتحت  التي  الدموية  وعملياتهم  ومطامعهم  ألسلحتهم 

والتقتيل وعدم االستقرار.

عملية  الليبي  الجيش  أطلق   ،20١6 العام  من  مايو  في 
البركان العسكرية لتحرير المدينة، التي جعل منها تنظيم 
»شورى درنة« مركزا لشن هجماته ضد قوات الجيش الليبي 
شن  إلى  إضافة  إرهابية،  عمليات  خالل  من  واستهدافه 
وبنغازي،  كسرت  مجاورة  ليبية  مدن  في  إرهابية  عمليات 
عالوة على هجمات طالت دول الجوار أبرزها هجوم المنيا 
تقل  حافلة  استهدف،  الذي    20١6 مايو  في  مصر  في 

مسيحيين وخلف عديد القتلى والجرحى.
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 محمد بالطيب

طوًقا  حولها  وتضرب  أشهر،  منذ  البالد  شرق  درنة  مدينة  الليبي  الجيش  قّوات  تحاصر 
عسكرًيا برًيا وبحرًيا، تمنع به تسّلل وخروج اإلرهابيين منها وإليها، كما بدأت االستعدادات 
من  المدينة  لتطهير  »االستعداد  عنوان  تحت  بنغازي  من  العسكري  التحشيد  وعمليات 
وطرد  للهجوم  جاهز  الجيش  أّن  على  مّرة  كل  في  الّرسمية  التأكيدات  وتتكّرر  اإلرهاب«، 

الجماعات المسلحة منها.
أّيام على لسان الفريق عبد الرزاق الناظوري الذي أعلن  آخر هذه التأكيدات جاءت منذ 
جاهزية الجيش للبدء في العلميات العكسرية القتحام المدينة التي تسيطر عليها الجماعات 
الجهادية المتطرفة المجتمعة تحت راية »مجلس شورى مجاهدي درنة« الذي يعتبر الذراع 

الليبي لتنظيم القاعدة اإلرهابي.

مدينة درنــة..
معقل من معاقل الجهاديين في ليبيا
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تعيش مدينة درنة، ذات الطبيعة الساحرة، على مفارقات عّدة، فهي من الناحية 
كافة  تسير  والتي  البرلمان،  من  المكلفة  المؤقتة  الليبية  للحكومة  تتبع  اإلدارّية 
المؤسسات الّرسمية فيها، وفي المقابل تسيطر على المدينة أمنيا وتفرض عليها 
الشريعة  تحكيم  لفكرة  وتنتمي  الجيش  تكّفر  متطرفة  إرهابية  جماعات  الّسلطة 
وتجتمع كلها تحت فكر تنظيم القاعدة، وتتلقى دعما كبيرا )إعالميا على األقل( من 

دار اإلفتاء الليبية في طرابلس بزعامة الصادق الغرياني.
وشهدت  البالد،  في  الجهاديين  معاقل  من  معقال  تاريخيا  درنة  مدينة  تعتبر 
المدينة طيلة سنوات طويلة في التسعينات مواجهات دامية بين الجيش النظامي 
وأميرها  المقاتلة«  الليبية  »الجماعة  وأهمها  الجهادية  والجماعات  السابق  الليبي 

السابق عبد الحكيم بالحاج.
ليبيا.  شرق  شمال  في  المتوسط  البحر  ساحل  على  تقع  جبلية  مدينة  هي  ودرنة 
ويقسم المدينة مجري الوادي إلى شطرين وهذا الوادي يسمى وادي درنة وهو أحد 

األودية الكبيرة المعروفة، وفي 2011 يبلغ سكان مدينة درنة حوالي 80.000.
في خطابه في الـ22 من فبراير في العام 2011 قال العقيد الراحل معّمر القّذاقي 
تخرجن  )ال  للنساء  ويقول  لحية؛  عامل  واحد  اآلن  وحاكمها  خرابا،  أصبحت  »درنة، 
خليفة  أنا  التبرعات،  لي  )هاتوا  لهم  وقال  النكسة؟!،  هذه  رأيتم  اليوم(،  من  اعتبارا 
فيهم  يحكم  أخرتها  مازال!!  الذي  هذا  والله  الظواهري(!!.  وتبع  الدن  بن  وتبع 
الظواهري؟!” وكان يشير إلى األخبار التي كانت تشير إلى توّرط عناصر جهادية في 
بداية األحداث بليبيا، ومحاوال كشف ما يعتبره مشروعا قادما للجماعات المتطرفة 

إذا ما تمكنت من البالد.
كلمة القّذافي تعود رّبما إلى الّصورة التي ارتسمت حول المدينة باعتبارها أحد 
أهم معاقل التيارات الجهادية بالبالد، واسترجاعا لتاريخ كامل من المواجهات بين 
الليبية  »الجماعة  ضد  وتحديدا  نفسها،  درنة  مدينة  في  التيارات  وهذه  الّدولة 

المقاتلة«.
في تقرير لمعهد واشنطن يقول الباحث هارون زيلين أّن هذه الجماعة »اضطرت 
 .”1995 إلى اإلعالن عن نفسها بشكل رسمي ألول مرة في تشرين األول/أكتوبر 

اليوم  حتى  المدينة  تقع 
من  محكم  حصار  تحت 
قبل قوات الجيش الليبي، 
شديدا  طوقا  تضرب  التي 
برا وبحرا حولها، في انتظار 
القتحامها  النهائي  األمر 

وتطهيرها من اإلرهاب.
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مضيفا بالقول: »وما إن كشفت »الجماعة المقاتلة« عن نفسها، حتى بدأت في محاولة 
فترة  الحركة طوال  نفذت  وقد  القوة.  بمنتهى  النظام  بإسقاط  تنفيذ مخططاتها 
الغتيال  عديدة  محاوالت  منها  الليبي،  النظام  ضد  عسكرية  عمليات  التسعينات 
الليبي في حرب  النظام  بالفشل. وقد دخل  أنها باءت جميعها  القذافي نفسه غير 
شعواء مع »الجماعة المقاتلة«، تكبدت فيها الحركة العديد من الخسائر، من بينها 
مقتل أحد أبائها المؤسسين الشيخ صالح فتحي بن سليمان )المعروف باسم أبي 
عبد الرحمن الخطاب(، الذي لقي حتفه في إحدى المعارك مع القوات الليبية بالقرب 

من درنة في أيلول/سبتمبر 1997”.
الجماعات  هذه  حققت  القّذافي  معّمر  العقيد  نظام  وسقوط   2011 العام  بعد 
المشترك  الهدف  رغم  وتنوعها  كثرتها  أّن  غير  المدينة،  على  بالسيطرة  هدفها 
المعلن وهو تطبيق الشريعة، تسببا في العديد من المواجهات فيما بينها، لعّل أهم 
مواجهة على اإلطالق هي تلك التي حصلت بين تنظيم القاعدة )فروعها( وتنظيم 
داعش  تنظيم  )قاعدة( في طرد  درنة«  »مجلس شورى مجاهدي  نجح  داعش، حيث 
وإخراجه من المدينة، وتحّول معظم أعضاء التنظيم األخير إلى مدينة سرت البحرية 

وسط البالد.
الطيران  من  قصف  إلى  فيها  الجماعات  هذه  مواقع  تعرضت   2015 العام  وفي 
الحربي المصري على خلفية ذبح أقطاب مصريين في ليبيا، حيث أعلن سامح شكري 
مواقع  عشرة  كانت  ضربها  تم  التي  األهداف  إن  آنذاك  المصري  الخارجية  وزير 
“درنة”. ووصفها بأنها  “داعش” داخل مدينة  متعلقة بالتدريب والتخزين لتنظيم 
بهدف  جدا  دقيقة  استخباراتية  معلومات  على  واعتمدت  مركزة”،  “ضربات  كانت 
القضاء على قدرات “داعش”، وأنه لم تكن هناك أي أضرار جانبية. وأكد أن الضربة 

جاءت في تلك المنطقة ألنها تحت سيطرة منظمات إرهابية، على حّد قوله.
التي  الليبي،  الجيش  قوات  قبل  اليوم تحت حصار محكم من  المدينة حتى  وتقع 
تضرب طوقا شديدا برا وبحرا حولها، في انتظار األمر النهائي حسب تصريحات 

مسؤولين عسكريين لـ«اقتحامها وتطهيرها من اإلرهاب«.

 20١١ ــام  ــعـ الـ ــد  ــع ب
العقيد  نظام  وسقوط 
حققت  القّذافي  معّمر 
هدفها  الجماعات  هــذه 
المدينة،  على  بالسيطرة 
غير أّن كثرتها وتنوعها رغم 
المعلن  المشترك  الهدف 
الشريعة،  تطبيق  ــو  وه
من  العديد  فــي  تسببا 

المواجهات فيما بينها.
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الحبيب األسود

عرفت درنة بكونها أكثر مدن ليبيا تصديرا للمقاتلين إلى أفغانستان للمشاركة في الحرب 
ضد االتحاد السوفياتي، ثم عودتهم ليعرفوا باسم األفغان الليبيين المنضوين تحت راية 
الخبراء  القاعدة، ويجمع  بتنظيم  وتنظيميا  المرتبطة عقائديا  المقاتلة  الجماعة اإلسالمية 
على أن أغلب هؤالء إرهابيين ترعرعوا على الفكر اإلخواني داخل مدينة أنجبت العشرات من 
القرن الماضي من بينهم الصالحين بن سعود  عناصر الجماعة اإلرهابية منذ خمسينات 
واحميدة الشيخ وفتح الله بوشيحة ومفتاح العزوزي الذي قضى في حادثة سجن بوسليم في 

يونيو ١996.

درنـــــــة..
من تصدير اإلرهاب إلى احتضانه 
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درنة  أصبحت   2003 وبعد 
وخاصة  للمقاتلين،  منطلقا 
العراق،  إلى  المتجهين  االنتحاريين، 
الكشف  تم  أمريكية  وثائق  أكدته  ما  وهو 
أن  إلى  أشارت  حيث   2008 العام  في  عنها 
الذين  الجهاديين  من  بالمائة   6 حوالي  
يأتون من ليبيا هم من مدينة صغيرة شرق 
من  بالمئة   80 وحوالي  درنة،  تسمى  ليبيا 
بعمليات  القيام  يختارون  الذين  الليبيين 
األمر  المدينة،  تلك  من  يأتون  انتحارية 

الذي لفت نظر المتابعين والمحللين.
ضد  االحتجاجية  التحركات  بدأت  إن  وما 
في  القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  نظام 
عليها  سيطرت  حتى   ،2011 فبراير   17
األولى  الساعات  منذ  المتشددة  الجماعات 
خرج  فقط،  أيام  خمسة  وبعد  لألحداث، 

نائب وزير الخارجية الليبي آنذاك خالد الكعيم ليعلن لوسائل اإلعالم بأن تنظيم القاعدة 
أقام “إمارة إسالمية” في درنة شرق البالد بقيادة معتقل سابق في جوانتانامو، وقال “أقامت 
القاعدة إمارة في درنة بقيادة عبد الكريم الحصادي وهو معتقل سابق في سجن جوانتانامو 
ليبيا.  “على طريقة طالبان” في  التنظيم اإلرهابي يفكر في سيناريو  أن  األميركي، مؤكداً 
وأوضح أن عبد الكريم الحصادي له مساعد مقيم في مدينة البيضاء وهو عضو أيضًا في 

القاعدة ويدعى خيرالله البرعصي.«
 ونقل مقربون عن المستشار عبد العزيز الحصادي المحامي السابق وأول نائب عام بعد 
17 فبراير 2011 أنه كلما صدر تكليف سري من قيادة األركان في طرابلس ألحد القيادات 
األمنية أو العسكرية بمراقبة الوضع في درنة يتم اغتياله، مما يشير إلى وجود أطراف تّسرب 
المعلومات السرية إلى الجماعات المسلحة. وفي الثامن من فبراير 2014 اغتيل المستشار 

الحصادي برصاص مجهولين بوسط مدينة درنة حيث توفي على الفور.
وفي يوليو 2011 اغتال المتطرفون اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي في واحدة من أبشع 
الجرائم حيث قاموا بتعذيبه بشكل غير مسبوق للثأر من قيادته مواجهات مسلحة ضدهم 
في أحراش الجبل األخضر في العقد الماضي عندما كان وزيرا للداخلية، وكذلك مما اعتبروه 
خروج  على  إصراره  عبر  القاعدة  قيادات  لتصفية  الفرنسية  المخابرات  وبين  بينه  تحالفا 
الجبهات  إلى  التنظيم  مسلحي 
عن  بعيدا  مستقلة  وحدات  في 
في  استهدافهم  ليتم  الثوار، 
أكثر من مناسبة من قبل طيران 
اعتبره  الذي  األمر  الناتو،  حلف 
مؤامرة  من  جزءا  المتشددون 
الفتاح  لعبد  كان  تستهدفهم 

يونس دور فيها.
بالتورط  المتهمين  بين  ومن 
في اغتيال يونس، أحمد أبو ختالة 
في  التورط  في  كذلك  المتهم 
اغتيال السفير األمريكي بتفجير 
في  المتحدة  الواليات  قنصلية 
بنغازي في ديسمبر 2012، وهو 
الجراح  بن  أبوعبيدة  كتيبة  آمر 
السلفية  رموز  أهم  وأحد  سابقا، 
الجهادية في شرقي ليبيا، إضافة 
بسفيان  الوطيدة  صلته  إلى 

اغتال   20١١ يوليو  في 
عبد  اللواء  المتطرفون 
الفتاح يونس العبيدي في 
الجرائم  أبشع  من  واحدة 
حيث قاموا بتعذيبه بشكل 
غير مسبوق للثأر من قيادته 
ضدهم  مسلحة  مواجهات 
األخضر  الجبل  أحراش  في 
في العقد الماضي عندما 

كان وزيرا للداخلية.

اإلرهابيان عبد الباسط عزوز 
وسالم جابر

االرهابي سالم دربي
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لدبابة  سائقا  كان  الذي  قمو  بن 
يسافر  أن  قبل  الليبي  بالجيش 
عمل  وهناك  أفغانستان،  في  للقتال 
أسامة  القاعدة  تنظيم  لزعيم  خاصا  سائقا 
األمريكية  القوات  تعتقله  أن  قبل  بن الدن، 
 2007 إلى جوانتنامو، وفي سبتمبر  وتنقله 
تسلمته ليبيا، وتم إطالق سراحه في 2010 
التي   الفكرية  بالمراجعات  سمي  ما  بعد 
نظمتها مؤسسة القذافي لألعمال الخيرية 
من  وكان  القذافي،  اإلسالم  سيف  بقيادة 
القرضاوي  يوسف  عليها  المشرفين  أبرز 
وعلي الصالبي وسليمان العودة، وغيرهم. 

بين القاعدة وداعش

تنظيم  قمو  بن  أسس   ،2012 أبريل  في 
فرع  مع  بالتوازي  درنة  في  الشريعة  أنصار 

أخرى  جنسيات  ومن  ليبيين  مسلحين  استقطاب  تم  حيث  الزهاوي،  محمد  بقيادة  بنغازي 
ضمن مشروع التحالف القائم بين تنظيم القادة وجماعة اإلخوان، وتحولت درنة رسميا إلى 
قندهار ليبيا، حيث خّيم عليها سواد الرايات، وفتحت مراكز التدريب على القتال، وتم منع 
االختالط في لبمدارس وأماكن العمل، وأغلقت محالت الزينة، كما منعت المرأة من قيادة 
السيارة، ودخلت المدينة في فوضى االغتياالت والتصفية الجسدية ضد كل من عمل في 

النظام السابق وخاصة في المؤسسات األمنية والعسكرية والقضائية.
بكر  ألبي  مبايعته  درنة  في  اإلسالم  شباب  شورى  مجلس  أعلن   ،2014 أكتوبر   5 وفي 
البغدادي وعن تحويل المدينة إلى »إمارة إسالمية« تابعة لتنظيم داعش، ودعا المجلس إلى 
تجّمع جماهيري في »ساحة الصحابة« وسط المدينة إلبالغ السكان بقرار »المبايعة« الذي 

ترافق مع عرض عسكري لـ »شرطة اإلسالم«، هدفه إظهار »االنضباط والسيطرة«.
وفى 19 نوفمبر 2014 تبنى مجلس األمن قرارا جاء فيه »إدراج ما يعرف بتنظيم »أنصار 
بتنظيمي  ارتباطه  بسبب  اإلرهابية  للتنظيمات  السوداء  القائمة  على  ليبيا«  في  الشريعة 
 ،2012 »القاعدة« و«داعش«، ولتورطه في الهجوم على القنصلية األمريكية في بنغازي في 
على  الشريعة«  »أنصار  إلدراج  أوراقا  وقتها  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  وقدمت 
القائمة السوداء تفيد بأن التنظيم أقام العديد من معسكرات التدريب إلرسال جهاديين 
إلى العراق وسورية بالدرجة األولى، وإلى مالي بدرجة ثانية، إلى جانب تورطه في الهجوم على 
القنصلية األمريكية في بنغازي، وقتل السفير األمريكي و3 من أعضاء البعثة الدبلوماسية 

األمريكية في ليبيا«.
وفي 12 ديسمبر 2014 تم تشكيل ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، 
وميليشيا  درنة  في  الشريعة  أنصار  ميليشيا  اإلرهابية ضم كال من  للجماعات  تحالف  وهو 
الليبية  الجماعة  عضو  التحالف  زعامة  وتولى  بوسليم،  شهداء  وميليشيا  اإلسالم  جيش 
المقاتلة سالم دربي الذي أكد آنذاك أن هدفهم من التحالف هو التصدي لعملية الكرامة 

التي أطلقها الجيش الوطني ضد الميلشيات اإلرهابية في مايو 2014. 
وأعلن مجلس شورى مجاهدي درنة أنه جزء من عملية فجر ليبيا التي أطلقتها ميلشيات 
2014 في  الليبية المقاتلة غربي البالد في يوليو  مسلحة تابعة لجماعة اإلخوان والجماعة 
إطار انقالب اإلسالميين على نتائج االنتخابات البرلمانية التي عرفتها البالد في 25 يونيو 

من العام ذاته، وشهدت فشال ذريعا للتحالف اإلخواني.
ففي 13 يوليو 2014 تم إطالق عملية »فجر ليبيا« بالهجوم على مطار طرابلس العالمي 
الليبي  للجيش  تابعة  قوات  كانت  الذي  له  المجاورة  المناطق  في  المعسكرات  من  وعدد 
الزنتان( تقوم بإدارته وتأمينه منذ اإلطاحة بالنظام السابق  )أغلب منتسبيها من منطقة 
2011، وشارك في العملية مسلحون من غرفة ثوار ليبيا وميليشيا درع ليبيا الوسطى  في 
والزاوية  معيتيقة  قاعدة  ومن  وزليتن  وصبراتة  غريان  من  وميليشيات   )27 و)معسكر 

بكونها  درنـــة  ــت  ــرف ع
تصديرا  ليبيا  مــدن  أكثر 
ــن إلـــى  ــي ــل ــات ــق ــم ــل ل
للمشاركة  أفغانستان 
االتحاد  ضد  الحرب  في 
عودتهم  ثم  السوفياتي، 
األفغان  باسم  ليعرفوا 
تحت  المنضوين  الليبيين 
اإلسالمية  الجماعة  رايــة 
المرتبطة  المقاتلة 
عقائديا وتنظيميا بتنظيم 

القاعدة.

عبد الفتاح يونس
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وكيل  بقيادة  الوطني  الحرس  اسم  نفسيها  على  أطلقت  ميليشيا  إلى  باإلضافة  ومسالته، 
وزارة الدفاع والقيادي بتنظيم القاعدة خالد الشريف.

في تلك األثناء، كان الجيش الوطني الليبي يقود معارك طاحنة ضد الجماعات اإلرهابية 
 ،2014 مايو  في  حفتر  خليفة  المشير  أطلقها  التي  الكرامة  عملية  خالل  من  بنغازي،  في 
نفذ   2014 نوفمبر   12 وفي  الوطني،  للجيش  الرئيسية  األهداف  أبرز  من  درنة  وكانت 
لضحايا  انتقاما  بالمدينة  اإلرهابيين  تمركز  مواقع  على  جوية  غارات  الليبي  الطيران 
تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت بنغازي وطبرق، وفي السادس من ديسمبر من العام 
ذاته، أعطيت األوامر للجيش الليبي بالهجوم البري على درنة حيث تحركت وحدات عسكرية 
والطرق  القرى  بعض  على  السيطرة  لتستعيد  المدينة  داخل  قليلة  كيلوميترات  مسافة 
بالقيام  إلكترونية  مراقبة  وطائرات  طيار  دون  من  أميركية  طائرات  بدأت  كما  الرئيسية، 

بـطلعات مستمرة على درنة من القواعد اإليطالية.
أنها  الليبي  النواب  مجلس  عن  المنبثقة  الليبية  الحكومة  قالت   ،2015 مارس   25 في  و 
ستشن هجوما على مدينة درنة، لطرد عناصر داعش والجماعات المسلحة من المدينة، ما 
دفع بقوى اإلسالم السياسي في غرب البالد إلى إقناع مجلس شورى مجاهدي درنة بطرد 
مقاتلي داعش من المدينة لسحب أي مبرر للهجوم عليها، وهو ما رأى فيه المراقبون محاولة 
لذر الرماد على العيون، خصوصا وأن تنظيم القاعدة ال يقل إرهابا عن تنظيم داعش، غير 
أن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أبرز أن ليبيا كانت أول دولة في المنطقة 
والعالم، يصل فيها تنظيم القاعدة إلى السلطة علنا بعد اإلطاحة بالنظام السابق، من خالل 
التحالف القائم بين اإلخوان والجماعة المقاتلة بزعامة اإلرهابي عبد الحكيم بالحاج، حيث 
سيطر مسلحون عائدون من أفغانستان وجوانتانامو على مراكز مهمة في دواليب الدولة، 
المؤتمر  داخل  مهمة  لجان  إلى  إضافة  والسجون،  والمخابرات  والدفاع  الداخلية  ومنها 

الوطني العام المنتهية واليته.
طرابلس،  في  المتعاقبة  الوطني  المؤتمر  لحكومات  سياسيا  خاضعة  آنذاك  درنة  كانت 
وعسكريا لتنظيم القاعدة في تحالفه المعلن مع جماعة اإلخوان، قبل اإلعالن عن تأسيس 
استقطاب  في  ونجح  داعش،  فلك  إلى  بالمدينة  دخل  الذي  اإلسالم  شباب  شورى  مجلس 
مسلحين فارين من معارك بنغازي، وآخرين قادمين من دول الجوار، لتعرف درنة في ما بعد 
صراعا على السلطة والموارد المالية بين داعش والقاعدة، وفي يونيو 2015، قتل مسلحو 
المواجهات  لتنطلق  العكر،  ناصر  وهو  درنة،  مجاهدي  شورى  مجلس  قياديي  أحد  داعش 
المسلحة بين الطرفين، والتي أدت إلى مقتل  قائد المجلس سالم دربي، وبعد أسابيع تم 
اإلعالن عن طرد مسلحي داعش من المدينة وضواحيها لينفرد بالسيطرة عليها تنظيم 

القاعدة بتشكيالته المختلفة.

درنة  أصبحت   200٣ بعد 
للمقاتلين،  منطلقا 
العراق،  إلى  المتجهين 
وثائق  ــه  ــدت أك ــا  م ــو  وه
أن  إلى  ــارت  أش أمريكية 
من  بالمائة   6 حــوالــي  
قدموا  الذين  الجهاديين 
مدينة  من  هم  ليبيا  من 
تسمى  ليبيا  شرق  صغيرة 

درنة.

ضحايا اإلرهاب في درنة
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كاريكاتير

محمد قجوم


	_GoBack

