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مقدمة -:
تقدم هذه الورقة تقريرا حول تنظمي ادلوةل الاسالمية او ما يعرف بداعش يف املنطقة الغربية واجلنوبية من ليبيا ،
املعلومات الواردة يف هذا التقرير تعمتد يف أغلهبا عىل شهادات حية من أشخاص يتواجدون داخل مناطق تواجد التنظمي
يف املنطقة الغربية و بعض الشهادات أتت من خشصيات لها ماكنة داخل هذه املناطق ووقع بيهنا وبني تنظمي ادلوةل
احتاكك فعيل يف بعض الاحيان  .كام اعمتدت هذه الورقة عىل الواثئقي اذلي نرشته قوة الردع اخلاصة و التحقيقات اليت
نرشهتا واليت اكنت مع بعض قيادات وافراد التنظمي يف طرابلس ومت التأكد من اكفة املعلومات الواردة يف الواثئقي
املذكور؛و ليس الهدف من هذه الورقة احلديث حول فكر التنظمي او مرجعيته الا اما تقتييه الورورة الالممة ذل ك .

متهيد -:
أصبح تنظمي ادلوةل الاسالمية او ما يعرف بداعش  ،أكرث ظاهرة شغلت طاوةل القيااي الساخنة يف الساحة ادلولية و
اليت نظمت من أجلها العديد من الندوات واملؤمترات  ،وعقدت من اجلها التحالفات العسكرية و جعلت من أكرب القوى
ادلولية يف حاةل من الاس تعداد والنفري ملواهجة هذا التنظمي رسيع الانتشار  ،خاصة بعدما وصلت معليات التنظمي اىل
اعامق املدن الاوروبية الرئيس ية  ،و مشلت مناطق نفوذه مناطق يف سوراي والعراق و ليبيا  ،كام نشطت ش باكت جتنيده
لتيم يف صفوفها الاف املتشددين من ادلول الغربية وروس يا اضافة اىل املنابع الاعتيادية الرئيس ية للجهاديني واملمتثةل يف
دول مثل المين  ،ابكس تان  ،أفغانس تان  ،السعودية  ،العراق  ،ليبيا  ،و احلصان السود ومنبع اجلهاديني الكرب خالل
امخلسة س نوات الاخرية و اجلارة القرب لليبيا الا ويه تونس .
ومن الطبيعي ان يفكر تنظمي ادلوةل الاسالمية يف ان تكون هل قاعدة يف ليبيا نظرا للظروف املساعدة بل واملشجعة عىل
ذ ك  ،فغياب دور ادلوةل املركزية و انتشار الرصاعات الهلية يف اكمل الرتاب اللييب  ،هيأ البيئة املالمئة لتكوين اي تنظمي
خارج عن القانون  ،فعىل غرار انتشار عصاابت الهتريب و اخملدرات و جتار السالح  ،وجد تنظمي ادلوةل موضع قدم هل
يف ليبيا ؛ فاختار مواقعه بدقة و حدد اهدافه و عني مندوبيه وامراءه عىل املناطق اليت اختار ،واصبح التنظمي واقعا حقيقيا
يف ليبيا وليس جمرد امس يسمعونه يف نرشات الخبار .

حول نشأت التنظيم في ليبيا
ملعرفة الكيفية اليت نشأ هبا التنظمي يف ليبيا ينبغي علينا العودة اىل اكتوبر  ، 1122حيث بعد ان اعلن اجمللس الوطين
الانتقايل حترير اكمل الرتاب اللييب من قوات القذايف  ،انطلق العديد من الليبيني اىل سوراي دلمع قوات املعارضة
السورية اليت اكنت يف مواهجات حامية الوطيس مع قوات نظام السد .
مشلت قامئة املتطوعني الليبييني اذلين انتقلوا للقتال يف سوراي  ،ش بااب عاديني مل يكن هلم اي توجه فكري او ديين معني
سوى أهنم اختاروا الانطالق حنو حامس هتم حيث اكن جل هؤالء تقريبا مضن صفوف الثوار اذلين قارعوا قوات القذايف
واعتادوا عىل محل السالح  ،و ميكن القول ان تكل احلاةل من امحلاسة اليت انترشت يف صفوف هؤالء و اذلين رأوا يف
القيية السورية و الثورة اليت اندلعت هبا قيية عادةل ضد دكتاتور مل يقل دموية واجراما عن القذايف  ،خفمل الكثري مهنم
بتحرير سوراي بل و أوصلت امحلاسة البعض اىل احلمل بتحرير فلسطني .
عىل القامئة ذاهتا اكن هناك العديد من اجلهاديني و قياداهتم اذلين انتقلوا اىل سوراي  ،فهؤالء اكنت هلم خربات قتالية كبرية
يف ساحات قتال مشلت افغانس تان و العراق والشيشان و حىت كوسوفو (البوس نة والهرسك )  ،فتشلكت اللوية و
الكتائب اليت اكن بعيها ليبيا خالصا مثل كتيبة معر اخملتار او اكن جل افرادها من الليبيني مثل لواء الامة اذلي شلكه
"املهدي احلارايت" الشخصية املعروفة يف ليبيا و قائد كتيبة ثوار طرابلس سابقا  ،كام ان الكثري من الليبيني انيموا اىل
تنظمي جهبة النرصة التابع لتنظمي القاعدة وتنظمي ادلوةل الاسالمية يف العراق والشام اذلي اكن اتبعا اييا للقاعدة .
ملاذا احلديث عن مشاركة الليبيني يف القتال يف سوراي؟؟؟
لفهم كيفية نشأت النواة الرئيس ية لتنظمي ادلوةل يف أي دوةل من ادلول جيب العودة اىل اترخي املتطوعني اذلين انطلقوا من
هذه ادلول للقتال يف سوراي  ،فقد شلك املقاتلون العائدون من سوراي اىل بدلاهنم النواة الرئيس ية لتنظمي ادلوةل يف هذه
ادلول .
لقد شلكت جهبة النرصة وتنظمي ادلوةل يف العراق والشام (الامس السابق لتنظمي ادلوةل الاسالمية ) أمه الفصائل املقاتةل
يف سوراي و اليت جذبت الهيا أغلب املقاتلني املتطوعني من ادلول اخملتلفة ؛ نظرا ملا اكن يمتتع به الفصيالن من تنظمي
واترخي قتايل طويل و قيادة ومرجعية موحدة (متثلت يف امين الظواهري قبل انفصال داعش عن القاعدة وتصبح
مرجعيهتا للبغدادي)  ،فشلك الفصيالن البيئة املالمئة الس تقطاب املقاتلني املتطوعني القادمني من ادلول اخملتلفة ومثال
مصدر ثقة لهؤالء املقاتلني بدل الانيامم اىل فصائل قتالية أخرى ال يُعمل هدفها او قياداهتا او حىت ما اذا اكنت خمرتقة
من النظام السوري ام ال .
لقد اكن العامل املساعد لتنظمي ادلوةل يف تشكيل صفوفه هو تبعيته السابقة اىل تنظمي القاعدة  ،وبعد انفصال التنظمي عن
القاعدة و الاشتبااكت اليت دارت بينه وبني جهبة النرصة  ،وجد الكثري من املقاتلني أنفسهم وسط تنظمي مل يكتفي فقط
ابلقتال ضد النظام  ،بل ص َعد من تشدده ليدخل يف مواهجات مع التنظاميت اجلهادية الخرى مثل جهبة النرصة و
أحرار الشام .

وسواء اكن أعياء التنظمي بقوا داخل التنظمي بعد انفصاهل عن تنظمي القاعدة بناء عىل قناعة ابلس باب اليت سوقت لها قيادة
التنظمي واليت اكن أساسها اعالن اخلالفة ابلطريقة اليت اختذها التنظمي  ،او سواء اكن بقاهئم يف التنظمي خوفا عىل حياهتم
 ،او طمعا يف املرتبات اليت خصصها التنظمي العيائه ؛ لن يشلك هذا فارقا كبريا خفالصة المر ان املقاتلني اذلين أنطلقوا
من بدلاهنم فقط بغاية قتال نظام بشار السد ودمع الثورة السورية وجدوا أنفسهم أفرادا يف تنظاميت هجادية قبل ان ينهتيي
هبم املطاف بكوهنم أعياء او مواطنني يف دوةل البغدادي الاسالمية تولك الهيم همام و امارات يف مواطهنم الرئيس ية .
هذه يه ذات املراحل الوىل اليت مرت هبا النواة الوىل من تنظمي ادلوةل يف ليبيا اسوة بغريها من البدلان  ،وس نجد أن
الكثري من أعياء التنظمي يف ليبيا اكنوا فقط جمرد متطوعني انطلقوا من هنا اىل سوراي للقتال ضد السد ؛ قبل ان تولك
الهيم همام نرش التنظمي يف ليبيا رفقة "اخواهنم" من ادلول الاجنبية مثل المين و السودان وتونس بعد ان أمالت دوةل
البغدادي الفوارق بيهنم .
لقد لعب الوضع اذلي متر به ليبيا من غياب دور احلكومة املركزية وعدم تشكيل قوة حقيقية جليش وطين  ،و انتشار
حاةل الظمل اليت وقعت عىل بعض املناطق "املهزومة" يف الثورة الليبية  ،وهو منطق اختذته بعض القوى و املليش يات
اجلهوية لتلحق ابلكثري من أفراد هذه املناطق "املهزومة" ظلام كبريا متثل يف السجن والاعتقال و الهتجري واملالحقة
وحىت القمع يف بعض الحيان  ،فزادت هبذه الظروف اذلكورة اضافة اىل غياب اي دور لدلوةل يف مناطق شاسعة من
ادلوةل الليبية وعدم قدرهتا عىل الس يطرة عىل احلدود و املناطق الصحراوية ،وانتشار الرصاعات املناطقية واجلهوية وعدم
اس تقرار البدل؛ عامال اساس يا يف اختيار قيادة تنظمي ادلوةل لليبيا لتكون مقرا المارات اتبعة لها  ،فاختارت مناطقها بعناية
وفقا ملعلومات و مواصفات توفرت يف هذه املناطق فاكنت درنة اوال مث رست مقرا رئيس يا الس تقرار التنظمي  ،قبل ان
يتشلك التنظمي ويعلن نفسه يف بنغامي ؛ اضافة اىل تواجد صامت يف صرباتة  ،ومعليات نوعية يف طرابلس  ،ليتحرك
بذ ك التنظمي يف طول البالد وعرضها براحة اتمة و يكون خالايه و فرق جتنيده ومقراهتا يف مناطق خمتلفة .
و اكنت تونس صاحبة ال 0111مقاتل يف سوراي  ،مصدرا رئيس يا للمقاتلني الاجانب اذلين قدموا اىل ليبيا ؛ خاصة
اولئك اذلين عادوا من سوراي اىل تونس واختاروا القدوم اىل ليبيا خوفا من املالحقة اليت تعرض لها الكثريون مهنم يف
تونس  ،و اس تجيبت دعوة البغدادي واوامره النتقال الكثري من املقاتلني اىل ليبيا  ،فشملت قامئة القادمني اضافة اىل
املقاتلني الليبيني العائدين من سوراي  ،مقاتلني من تونس و السودان و المين و الشيشان و املغرب واجلزائر اضافة اىل
دول أخرى  ،واس تقرت ادلوةل يف رست ودرنة وشنت معلياهتا عىل احلقول النفطية و السفارات واملناطق احليوية
ليصبح وجود التنظمي رمسيا يف ليبيا بعد ان تشلكت اراكنه كام ينبغي.

رصد تنظيم الدولة في المناطق الغربية و الجنوبية

تنظيم الدولة في سرت -:
متهيد -:
لالنطالق حنو فهم منطقي ملا حيدث يف رست جيب تتبع احلاةل اليت مرت هبا املدينة بعد الثورة ؛ هذا ليس خاصا فقط
امدينة رست وال يتعلق المر فقط بتنظمي ادلوةل الاسالمية  ،مفن املعروف ان تأمني املدن واملناطق اخملتلفة يف ليبيا قد
انتقل بعد الثورة من اطار املؤسسات الامنية التابعة لدلوةل اىل الكتائب واملليش يات اجلهوية او حىت للكتائب اجلهادية
يف بعض الحيان  ،ذل ك فان تتبع حاةل اي منطقة او مدينة بعد الثورة سيساعد كثريا يف اجياد تفسري منطقي للحاةل
المنية اليت متر هبا .
من املعروف أن متركز نظام القذايف يف رست اكن كبريا أثناء الثورة  ،كام حظيت املدينة ابهامتم خاص وكبري من قبل
القذايف حىت اهنا اختريت ليك تكون مقرا للجنة الشعبية العامة بداية التسعينيات  ،عدا عن كون املدينة مسقط رأس
القذايف  ،للك هذا مل يكن هناك الكثري من املعارضني لنظام القذايف يف املدينة فيال عىل ان يكون هؤالء املعارضون
مقتنعني حبمل السالح ضده .
ميكن اس تثناء كتيبة ثوار رست من هذا المر فقد شاركت الكتيبة يف حترير املدينة ومن مث تأميهنا ؛ اكنت الغلبية
العظمى من هذه الكتيبة من التيار اجلهادي  ،مهنم من شارك يف القتال يف العراق وأفغانس تان  ،وأخرون اكنوا من مضن
جسناء أيب سلمي  .مت تقس مي الكتيبة اىل جزئني  ،جزء يتبع اللجنة المنية العليا وجزء يتبع اجمللس العسكري ولعب ادلور
القبيل دورا رئيس يا يف تقس مي هذه الكتيبة فاكنت غالبية اجلزء املنيم للمجلس العسكري من قبيةل الفرجان  ،بيامن اكن
غالب اجلزء التابع للجنة المنية العليا من قبيةل ورفةل .
طرحت قيية املوقف من ادلوةل مبكرا يف كتيبة ثوار رست حىت بعد التقس مي اذلي جرى لها  ،حفورت مجموعة من
اجلهاديني اىل رست واجمتعت بقيادات كتيبة ثوار رست وانطلق داخل هذه الاجامتعات النقاش حول املوقف من ادلوةل
 ،فاختلفت عندها الراء حول املوقف من تكفري ادلوةل ؛ لكن مت االتفاق عىل دمع " اجملاهدين " أيامن اكنوا و اعتبار ما
يؤخذ من ادلوةل فيئا وغنمية وانطلقت بذ ك بعض السلحة من رست اىل سوراي و سافر بعض العنارص اىل هناك ،
اضافة اىل ذ ك شهدت املدينة أييا فصيال متشددا داخل كتيبة ثوار رست يهتم ابلكفر لك من ينيم لدلوةل ولو من
أجل الغنمية .

انتقلت اجملموعة اليت انيمت حتت اللجنة المنية العليا اىل معسكر يف ضوايح املدينة مث عادت بعد ذ ك اىل مقرها
وسط املدينة لتعلن عن تغيري امسها اىل ما يسمى بتنظمي " أنصار الرشيعة" املشابه للتنظمي املوجود يف بنغامي أن ذاك،
بيامن اس تعان اجلزء التابع للمجلس العسكري ابلعامل القبيل "قبيةل الفرجان حتديدا" لزايدة تدعمي الكتيبة واليت مسيت

بكتيبة "اجلالط"  ،فامي اش هتر عن اجمللس العسكري اهتامه بقيية اختالس أموال ادلوةل فامي يعرف بقيية "أكواد
التعوييات ".
عندما أعلن عن تنظمي انصار الرشيعة داخل مدينة رست واليت اكن أمريها هو أمر كتيبة "الفاروق " املشهور "بأبوعيل"
وهذه الكتيبة اكن جل عنارصها من اجلهاديني من منطقة مرصاتة  ،ليتخذ " أبوعيل" قراراته اببعاد لك من هل ش هبة يف
قيية "أكواد التعوييات" واختار تنظمي انصار الرشيعة الصدام مع اجمللس العسكري ولو مل حتدث اشتبااكت حقيقية بني
الفصيلني بعد .
لقد غلب عىل تنظمي انصار الرشيعة العشوائية يف العمل  ،مفرة اكن التنظمي ييع بواابت يف املدينة ومرة يزيلها  ،ومرة
يقبض عىل جتار اخملدرات ومرة أخرى يرتكهم وشأهنم ،واجته كام احلال مع تنظمي انصار الرشيعة يف بنغامي اىل جتنيد
الش باب وارساهلم اىل سوراي  ،ودمع اجلهاديني يف مايل اييا عن طريق هتريب الاليات والاسالحة عرب الصحراء  ،كام
اكن يقوم بذات الانشطة اخلريية وادلعوية اليت اكن يقوم هبا انصار الرشيعة يف بنغامي ،جبانب ذ ك اكن التنظمي يف
رست يعمل عىل تقويض تكوين اي اهجزة امنية رمسية مثل اجليش والرشطة ؛ وانعكس هذا المر عىل موقف التنظمي
من كتيبة الصاعقة املعروفة بكتيبة "ابوحليقة" واليت اكن جل عنارصها من املنطقة الرشقية  ،فبدأت املناوشات بني
الفريقني لكهنا وصلت اىل أوهجا عندما قتل أمري أنصار الرشيعة "أبوعيل" يف اشتبااكت مع كتيبة "ابوحليقة "  ،اكن رد
فعل التنظمي ان قام ابهناء تواجد الكتيبة يف مدينة رست بعد قدوم ادلمع من منطقة مرصاتةوحتديدا الكتائب اجلهادية
اليت اكنت موجودة هناك واليت اكن يف مقدمهتا كتيبة الفاروق اليت اكن "ابوعيل" أمرها اييا  ،بدأت الاشتبااكت
العنيفة بني الفريقني يف  12يناير  1120وانهتت بفرار عنارص كتيبة أبوحليقة اىل بنغامي بعد اايم قليةل من بدأ
الاشتبااكت  ،واكن يف صفوف الفريقني قتىل وجرىح  ،فانهتيى بذ ك وجود الكتيبة الوحيدة التابعة لدلوةل الليبية وظل
تنظمي أنصار الرشيعة املس يطر الوحيد عىل املدينة يف ظل اختيار كتيبة "اجلالط" التابعة للمجلس العسكري وابيق
املنيمني للمجلس العسكري املهادنة مع تنظمي انصار الرشيعة  ،وغض الطرف عن ترصفات التنظمي واليت اكن بعض
عنارص اجمللس العسكري راضني عهنا ابعتبار ان قيادات هذا التنظمي اكنت سابقا يف كتيبة ثوار رست قبل انقساهما
لتصبح اللجنة الامنية العليا اوال مث تنظمي انصار الرشيعة  ،لكن مل يكن هذا هو التغري الخري عىل هذه اجملموعة ،
لتصبح بعد ذ ك القاعدة والنواة الوىل لتكوين تنظمي ادلوةل داخل رست .

كيف تكون تنظمي ادلوةل يف رست ؟؟؟؟

عندما اعلن "أبوبكر البغدادي" انفصال تنظمي ادلوةل الاسالمية عن القاعدة واعالنه للخالفة ؛انقسمت أراء عنارص
تنظمي انصار الرشيعة يف رست حول المر( )2بني مؤيد ومعارض ملا حدث  ،و اكن اغلب القادة الرشعيني و طالب
العمل يف انصار الرشيعة من املتحفظني عىل تنظمي ادلوةل خاصة بعد الاشتبااكت اليت حدثت بني تنظمي ادلوةل وجهبة
النرصة يف سوراي نظرا لن تنظمي انصار الرشيعة برست اكن عىل عالقة جبهبة النرصة يف سوراي حيث اكن الول يرسل
أغلب من يقوم بتجنيدمه من الش باب للقتال يف سوراي اىل جهبة النرصة كام اكن يرسل بعض الاسلحة وادلمع اييا .
لكن احلدث البرم اذلي اصبح بعده وجود تنظمي ادلوةل يف رست حقيقيا  ،اكن بعد قدوم عيو جملس شورى تنظمي
ادلوةل (تريك البنعيل )* اىل رست  ،حيث ظهر يف صورة هل يف اذاعة التوحيد برست "اذاعة مدينة رست سابقا" ،
انطلق تريك البنعيل يف رست خطيبا يف مساجدها و ملقيا لدلروس فهيا  ،واكن من مضن احلارضين لهذه ادلروس
أغلب تنظمي انصار الرشيعة يف رست اضافة اىل أخرين قدموا ابلعرشات من بنغامي ودرنة وبعض املدن الخرى ،كام
اكن لرتيك البنعيل جلسة خاصة بعد صالة الفجر يف أحد مراكز حتفيظ القرأن يف رست مع بعض قيادات أنصار
الرشيعة من رست وبنغامي ودرنة  ،ليتيح فامي بعد ان أغلب هؤالء أصبحوا فامي بعد القيادة اجلديدة لنصار الرشيعة
ويمت عزل أغلب القيادة الوىل  ،كام وردت أنباء مؤكدة أن مجموعة من هؤالء سافرت اىل سوراي ليبايعوا البغدادي
خشصيا امساعدة من تريك البنعيل .
حىت ذ ك الوقت مل يكن هناك اهامتم كبري اما حيدث يف رست كام هو الوضع بعد احلدث اذلي هز العامل  ،واذلي ظهر
فيه تنظمي ادلوةل يف رست يف مقطع فيديو هوليودي ذحب فيه  12مرصاي مس يحيا ( )1؛ فانتقلت لك أعني العامل حنو رست
و أخذت واكالت الصحافة والاعالم العاملية هتمت اما حيدث فهيا ،اما يف ذ ك املعلومات اليت تناقلهتا وسائل العالم واليت
اكن من أبرمها "ادلييل تلغراف" الربيطانية واليت تناولت قصة رحةل "تريك البنعيل" اىل رست  ،فمت البحث عن مايض
"تريك البنعيل"( )0و قصة انياممه لتنظمي ادلوةل و انترشت هذه التقارير انتشارا واسعا ؛اكن ذ ك بعد حادثة ذحب القباط
يف رست حبوايل  4أايم .
 -2مل يكن هذا المر خاصة امنطقة رست وحدها فقد حدثت ذات الانشقاقات داخل جهبة النرصة يف سوراي و أنصار الرشيعة يف لك من
بنغامي و رست  ،اضافة اىل الش باب اجملاهدين يف درنة.
 -1لقد أكدت لنا شهادات موثقة من داخل املدينة اهنم تعرفوا عىل املاكن اذلي حدثت فيه معلية اذلحب  ،اضافة اىل تعرفهم عىل بعض املرصيني
اذلين مت ذحبهم  ،حيث اكن هؤالء يعملون يف همن خمتلفة داخل املدينة وقبل العملية بأايم انترش خرب اختفاء  12مرصاي يف رست .
 -0لالطالع عىل ما نرشته املواقع خبصوص تريك البنعيل ومايرته اىل ليبيا ميكن مايرة الروابط التالية :
http://www.alwasatnews.com/4553/news/read/964726/1.html
http://alkhaleejonline.net/#!/articles/1424510877968283700/
http://www.el-balad.com/1402667

اثر اجملهود اذلي بذهل "تريك البنعيل" يف رست  ،تشلك تنظمي ادلوةل يف ليبيا رمسيا  ،حيث أختفى امس انصار الرشيعة
من رست بعد ان اختار عنارص انصار الرشيعة اذلين مل يبايعوا تنظمي ادلوةل ان ينتقلوا اىل بنغامي لالنيامم اىل انصار
الرشيعة يف بنغامي( )2و اذلين اكنوا وقهتا يف مواهجات عنيفة مع قوات معلية الكرامة  ،ليصبح تنظمي ادلوةل ابمسه

احلقيقي "والية رست" املس يطر احلقيقي عىل اكفة أحياء مدينة رست عدى احلي رمق " "0واذلي اكنت تس يطر عليه
قبلية الفرجان وكتيبة "اجلالط" التابعة لها  ،لكن المر مل يس متر كثريا حيث أحمك تنظمي ادلوةل س يطرته عىل اكمل املدينة
بعد اندالع اشتبااكت بينه وبني قبيةل الفرجان ( )1اثر مقتل ش يخ السلفيني وامام مسجد قرطبة "الش يخ خادل بن رجب
الفرجاين"  ،مل تمتكن فهيا كتيبة اجلالط ومن تطوع معها من ساكن املدينة من الصمود كثريا حيث سقطت املدينة بعد
يومني من الاشتبااكت قتل عىل اثرها خشصان من قبيةل الفرجان و عنرصان من تنظمي داعش  ،بيامن مسح التنظمي
ابنسحاب مقاتيل قبيةل الفرجان اما فهيم كتيبة اجلالط والش باب السلفي اىل خارج مدينة رست ( ،. )0حيث انيم
الش باب السلفي لالنيامم كتيبة الريموك السلفية واليت تمتركز رشق مرصاتة  ،بيامن انتقلت كتيبة اجلالط اىل داخل مدينة
مرصاتة  ،وجهر أهل احلي ومل يبقى فيه الا القليل ،ليعلن بذ ك التنظمي انه القوة الوحيدة و املسطرية عىل مدينة رست
ابلاكمل )*( .
 -2شهد تنظمي انصار الرشيعة ببنغامي يف املقابل ذات الانقسام فانتقل اذلين رأوا بوجوب بيعة البغدادي من بنغامي اىل رست قبل ان يعودوا اىل
بنغامي مرة أخرى بعد ان نظموا انفسهم و أخذوا اوامر من القيادة يف رست دخلوا عىل اثرها حماور القتال يف بنغامي  ،بشلك عام انتقل الكثري
من مؤيدي التنظمي من املناطق الرشقية اىل رست ولوحظ اعتالء الكثري من هؤالء منابر اخلطابة يف رست ودخلوا يف مواهجات مع مفيت املدينة
ومكتب الاوقاف قبل هيرب املفيت و مسؤول الاوقاف خارج املدينة .
 -1اكن متركز السلفيني يف منطقة احلي الثالت اليت يمتركز فيه جل قبيةل الفرجان و اكن أغلب هؤالء السلفيني من قبيةل الفرجان أساسا  ،حىت أن
امام مسجد احلي "مسجد قرطبة " يعترب احد وهجاء قبيةل الفرجان وهو رجل يشهد هل ابخللق والعمل  ،دخل السلفييون وعامة قبيةل الفرجان يف
مناوشات واس تفزامات كثرية مع تنظمي ادلوةل حىت انه وصلت بعض الاحيان اىل احلرب اخلطابية بني "خادل بن رجب الفرجاين" امام مسجد
قرطبة و أنيس الكرايم احد قيادة التنظمي من عىل منرب مسجد قريب من مسجد قرطبة  ،ورمغ عدم قناعة السلفيني ابحلرب ضد التنظمي يف
أكرث من مناس بة عرضت فهيا قيادة قبيةل الفرجان موضوع املواهجة ضد التنظمي  ،الا اهنم أخذوا احتياطهم من خالل التدريب عىل السالح
ورشاءه  ،ليكونوا أول من دعى اىل احلرب بعد مقتل ش يخهم "خادل الفرجاين" اثر اشتبااكت اندلعت مع تنظمي ادلوةل عند حماوةل اعتقاهل من
مسجد قرطبة  ،ورمغ طلب تنظمي ادلوةل لهدنة مع قبيةل الفرجان والسلفيني و عرضهم لدلية مقابل مقتل "خادل الفرجاين" الا ان السلفيني
حبامسهم الغري عقالين مل ميهلوا المر كثريا واندلعت الاشتبااكت يف املدينة وانهتت ابهناء تواجد السلفيني وقبيةل الفرجان ابملدينة.
 -0حارص التنظمي احلي الثالت عدا عن ممرات قليةل مسح ابنسحاب املقاتلني من خاللها خوفا من حلاق خسائر به اذا ما اس امتت هؤالء املقاتلون ،
كام اكن من املمكن ان يؤدي المر اىل هبة شعبية من املناطق اجملاورة و خاصة قبيةل الفرجان برتهونة.

*

ما أوردانه يف هذه الفقرة هو شهادة من أحد أعياء كتيبة ثوار رست .

رست مركز القيادة ومصدر الوامر:

يتيح من اعادة متوقع التنظمي يف بنغامي أن رست اكنت مركز قيادة التنظمي يف ليبيا  ،حيث ان اذلين اختاروا مبايعة
تنظمي ادلوةل من عنارص أنصار الرشيعة يف بنغامي  ،تركوا املدينة حنو رست و انسحبوا من انصار الرشيعة بعد قرار
"الزهاوي"بعدم مبايعة البغدادي فانتقل هؤالء ملبايعة ادلوةل يف رست  ،قبل أن يصدر القرار من رست ليعود التنظمي
ويثبت وجوده يف حماور القتال يف بنغامي ضد قوات معلية الكرامة ويف بعض الحيان ضد بعض الكتائب الخرى ممن
يقاتل ضد معلية الكرامة .
ليس هذا فقط ما جيعلنا نقول ان رست أصبحت مركز قيادة داعش يف ليبيا  ،فرمغ ان التنظمي قد ظهر بشلك واحض يف
درنة أوال لكنه مل يكن القوة الوحيدة هناك  ،ذل ك مل يكن واثقا يف نفوذه يف درنة و قد صدق حدسه  ،فقد شهدت
مدينة درنة اشتبااكت لتنظمي ادلوةل مع جملس شورى ثوار درنة  ،واليت توسعت أكرث بعد مقتل "سامل دريب" رئيس
جملس شورى ثوار درنة ليصبح القتل مش تعال يف لك من يح الفتاحئ ومنطقة الظهر المحر اضافة اىل احياء أخرى
 ،حيث اشرتك يف القتال اضافة اىل جملس شورى ثوار درنة قوات من ثوار البيياء وطربق ورسية فرسان القطعان
وكتيبة حسن اجلابر اليت استشهد أمرها "العقيد محمد أبوغفري" اثر هذه الاشتبااكت  ،كام شهدت مناطق يف اجلنوب
الرشيق للمدينة اشتبااكت بني تنظمي ادلوةل و كتائب اتبعة لرئاسة الراكن ابلبيياء  ،انهتت هذه الاشتبااكت بس يطرة
جملس شورى ثوار درنة عىل اكمل املدينة عدا بعض اجليوب  ،فصدق بذ ك تقدير تنظمي ادلوةل حلجم نفوذه يف درنة.
لكن ما يياف اىل لك هذه العوامل هو املوقع الاسرتاتيجي و توفر العوامل اليت حيتاهجا التنظمي ليرشف عىل معلياته يف
ليبيا انطالقا من مدينة رست  ،فاملدينة حتظى اموقع ممتام حيتوي عىل ميناء و مطار حديث ،اضافة اىل اتصاهل املبارش
بوسط البالد و اماكنية التحرك حبرية يف الصحراء الليبية من خالل املساحة الشاسعة اليت تفصلها عن اقرب مدن()2
،حيث اس تغل التنظمي هذه العوامل يف احلصول عىل ادلمع البرشي و العسكري و هتريب الاسالحة و نقل العنارص من
واىل املدينة  ،كام أن قرب املدينة من حقول النفط يعد عامال همام يعول عليه التنظمي يف احلصول عىل مصدر لالموال
عىل غرار ما حدث يف العراق وسوراي  ،كام لعب الظمل و الهتميش اذلي تعرضت هل مدينة رست بعد الثورة وخاصة
ذاك اذلي حلق بأنصار القذايف دورا همام يف انيامم الكثري من ش باب املدينة اىل التنظمي للحصول عىل امحلاية واملال
والنفوذ  ،فيال عن الهدنة بني بعض القبائل يف رست وتنظمي ادلوةل  ،حيث يلعب التكتل القبيل داخل التنظمي دوره
اييا(. )2
 -2تبعد رست عن لك من مرصاتة و اجلفرة امسافة اكرث من 111مك  ،بيامن تبعد حوايل 204مك عن منطقة النوفلية اليت ساكن يس يطر علهيا التنظمي
اييا.
 -1أغلب املنيمني اىل تنظمي ادلوةل من أهل املدينة مه من قبيةل ورفةل و القذاذفة حيث انيم هؤالء طمعا يف النفوذ واملال بعد ان عانوا من
الظمل و املالحقة بعد حترير مدينة رست  ،واكن من هؤالء بعض الاعياء السابقني يف الاهجزة الامنية يف عهد القذايف  ،انيموا للتنظمي
للحصول عىل امحلاية دون ان يكون هلم اطار او مرجعية فكرية .

وبعد ان اس تقر التنظمي يف رست معل عىل انشاء مراكز جتنيد هممة خاصة يف صرباتة واليت اكن هبا مركز الس تقبال
املهاجرين "كام يسمهيم التنظمي"  ،اي املقاتلني القادمني من البدلان الخرى واليت تتقدهما تونس .
اتيح اييا ان اس تقرار التنظمي يف مدينة رست قد جشع التنظمي عىل تكوين خلية هل يف مدينة طرابلس قامت ببعض
العمليات  ،اليت اتيح فامي بعد أن أوامر تنفيذها اكنت تصدر من مدينة رست .
تنظيم الدولة في صبراتة-:
يبدوا ان تنظمي ادلوةل قد اختذ قراره منذ البداية بأن تكون مدينة صرباتة مقرا الس تقبال اجملندين القادمني من تونس اىل
ليبيا  ،اي ان تكون املدينة منطقة عبور  ،جتهز فهيا الوراق الالممة "اوراق الاقامة والشهائد الصحية وغريها"
لتسهيل عبور هؤالء اجملندين اىل رست  ،كام انه من الواحض وحسب التحقيقات اليت نرشت سابقا عىل صفحة قوة
الردع اخلاصة ان معليات تزوير اجلوامات ونقلها اىل تونس ليدخل هبا املقاتلون التونسييون اىل ليبيا اكنت تنطلق من
صرباتة  ،اضافة اىل اس تقبال اجملندين اذلين يدخلون اىل ليبيا بطرق غري رشعية عرب احلدود الطويةل مع تونس  ،كام
يبدو ان التنظمي اختار ان يكون تواجده يف املدينة رساي أكرث ما ميكن ويف اقىص احلاالت ميكن القول ان النشاط
الكرب اذلي اقمي يف منطقة صرباتة هو تدريب أويل عىل محل السالح  ،او نقل للسالح اىل داخل بعض املقرات يف
املدينة محلاية عنارص التنظمي اذا ما ادعت الورورة اىل ذ ك .
راما يكون التنظمي قد وصل اىل اتفاق داخيل مع عنارص التنظمي من اذلين تعد صرباتة مسقط رأسهم  ،يف أن يقترص
النشاط عىل ما س بق ذكره وراما يكون المر لوضع صرباتة احلرج وقرهبا من مدن رئيس ية مثل الزاوية وطرابلس و موارة
و الزنتان ويه مناطق تمتركز هبا قوى عسكرية كبرية (. )2
يظهر هذا احلرص يف عدم قيام التنظمي بأي جمامفات او معليات داخل املدينة  ،ورمغ ما تناقلته وسائل الاعالم منذ
اكرث من س نتني حول س يطرة كتائب هجادية عىل املدينة الا أن تتبع حاةل املدينة اكن جيعل من هذه الخبار حمض
تراهات اعالمية  ،فعدا عن حادثة مقتل مواطن بريطاين برفقة مواطنة نيوملندية يف الشاطئ الغريب للمدينة يف يناير
1124م ()1؛ مل تشهد املدينة أحداث هجرية جتعل من احلديث عن س يطرة تنظمي القاعدة او غريه عىل املدينة أمرا قابال
للتصديق  ،فعىل العكس من ذ ك شهدت املدينة نشاطا مدنيا واسعا ونظمت فهيا أكرب الاس تحقاقات الانتخابية عىل
أفيل وجه  ،كام اكن التواجد الامين ممتثال يف قوات الرشطة و القوات التابعة للمجلس العسكري وجود واحض عىل
عكس ما اعتيد عليه يف املناطق اليت تس يطر علهيا اجملموعات اجلهادية عادة  ،اضافة اىل نشاط مؤسسات اجملمتع املدين
و الاهيل ابملدينة بشلك كبري ؛ لك هذه املؤرشات استبعدت فكرة س يطرة اي مجموعة هجادية عىل املدينة
 -2تشارك هذه املدن حاليا يف معليات القتال ادلائرة يف صرباتة ضد تنظمي ادلوةل .
 -1أنظر /http://www.presssolidarity.net/news/ONENEWS/44222 :

حىت اننا عندما حاولنا مجع شهادات حول حقيقة تواجد التنظمي يف صرباتة ؛ فنذ الكثري من النشطاء( )2س يطرة التنظمي
عىل املدينة او حىت تواجدمه فهيا  ،واقىص املتشامئني قال بأن التنظمي راما يعرب اىل املناطق الخرى عرب منطقة اجلفارة
اخلالية ( ،)1لكن من الصعب ان يكون التنظمي ممتركزا يف هذه املناطق متركزا حقيقيا .
لك هذه املؤرشات تؤكد لنا ما اوردانه اعاله يف أن التنظمي اكن يعمل برسية و دقة اتمل داخل املدينة  ،فعندما جتمع
أغلب شهادات خشصيات نشطة يف املدينة عىل ان ال تواجد حقيقيا لتنظمي ادلوةل يف املدينة  ،فاعمل ان التنظمي اكن
يتحرك بصمت كبري داخل املدينة .
املواهجة مع التنظمي -:
امداد الرتكزي عىل التنظمي يف الشهور الخرية لس نة  1122م وانترشت الخبار يف وسائل الاعالم التونس ية و احمللية
بشلك أسايس حول عن حتول مدينة صرباتة اىل منطقة اس تقبال جملندي التنظمي القادمني من تونس  ،وشهدت هذه
الخبار حتوال يف نوعيهتا فأصبحت أكرث عقالنية بعد أن اكنت تتسم ابملبالغة بل وحىت تش تيت الرأي العام خاصة عند
حديثهتا عن س يطرة اتمة لتنظاميت هجادية عىل املدينة  ،كام ان امس املدينة ورد كثريا يف التحقيقات اليت نرشهتا قوة
الردع اخلاصة يف واثئقي حتت امس " أوامر التنفيذ" واذلي نرش يف جزئني عىل الصفحة الرمسية لقوة الردع اخلاصة عىل
الفيس بوك ،حيث ذكر التونسييون اذلين مت القبض علهيم والتحقيق معهم من قبل قوة الردع اخلاصة أن معلية اس تقباهلم
اكنت تمت يف مدينة صرباتة  ،حيث اكنت تصل فرتة تواجدمه هناك اىل أكرث من شهر أحياان حىت يمت توفري الوراق
املزورة هلم لتسهيل عبورمه ومرورمه اىل رست .
رمغ لك الرسية اليت اكن يمتتع هبا التنظمي داخل املدينة ال انه من الواحض ان اخملابرات المريكية والتونس ية اكنت تتابع ما
حيدث يف املدينة بشلك كبري  ،خاصة وان خشصيات قيادية يف التنظاميت اجلهادية التونس ية انتقلت اىل ليبيا عرب احلدود
ومت اس تقباهلم يف صرباتة قبل ان ينتقلوا اىل رست ولعل اشهر هذه الشخصيات املكىن "بأبوعياض" (.)0
انهتت مرحةل املتابعة الصامتة لتحراكت التنظمي داخل مدينة صرباتة بعد قيام مقاتالت أمريكية يف  22فرباير 1122
بغارة عىل موقع لتنظمي ادلوةل يف ضوايح مدينة صرباتة  ،أسفرت عن مقتل اكرث من  42لكهم من التونس يني تقريبا عدا
ادلبلوماس يني الرصبيني اذلين اكن التنظمي قد قام بعملية اختطافهم قبل شهور من الغارة المريكية ؛ ويبدوا أن الغارة
اكنت القشة اليت قسمة ظهر البعري ؛ فبعد احلديث عن تنس يق القوات المريكية مع خشصيات حملية يف مجع املعلومات
وحتديد أماكن تواجد التنظمي داخل املدينة ؛ اندلعت مواهجات واسعة بني القوات التابعة للمجلس العسكري للمدينة
ابملشاركة مع قوات من لك من "الزنتان،الزاوية  ،موارة ،رصمان "ضد خالاي تنظمي ادلوةل يف مدينة صرباتة  ،واليت
انهتت بدحر تنظمي ادلوةل بعد س يطرة مؤقتة هل عىل مواقع داخل املدينة  ،ومل يتبقى للتنظمي سوى جيوب قليةل يف
 -2نتحدث هنا عن قيادات ش بابية نشطة يف املدينة وليس جمرد اشخاص عاديني .
 -1تقع هذه املنطقة اىل اجلنوب و اجلنوب الغريب من مدينة صرباتة  ،ويه منطقة ال يسكهنا الا القليل  ،متركزت فهيا خالاي تنظمي ادلوةل بسبب
سهوةل الوصول الهيا دون خوف من اكتشافهم حيث ميرون من طرق ال تشهد مرورا كثريا وتس تلزم س يارات حصراوية احياان للمرور عربها .
 -0أكد لنا مصدران يف رست انه التقى بأبوعياض خشصيا يف رست بعد خرب حمارصة القواة التونس ية هل بأايم قليةل اثر الهجوم عىل السفارة
الامريكية بتونس  ،قبل ان تنرش وسائل الاعالم خرب هروبه اىل ماكن غري معلوم .

املناطق الواقعة بني صرباتة والعجيالت مترتس فهيا مقاتلوا التنظمي حىت أخر رمق دفاعا عن أنفسهم  ،وجيب ان نشري
هنا ان بعض الشخصيات من املدينة اكنت مضن قيادات التنظمي هناك و أشهر هذه السامء عبدهللا ادلابيش امللقب
بعبدهللا حفرت ( )2وأمحد الشارف ومحودة عزيز(. )1
حاليا جرت الس يطرة عىل املدينة بشلك رسيع ومل يتبقى سوى جيوب قليةل ،هذه الس يطرة الرسيعة عىل الوضاع
داخل املدينة تؤكد لنا أن املنطقة مل تكن سوى منطقة هممة لدلمع اللوجس يت و اس تقبال املقاتلني التونس يني  ،فاملقاتلون
اذلين دخلوا يف مواهجات مع التشكيالت العسكرية التابعة للمجلس العسكري يف صرباتة مل يكن وجودمه يف املدينة اىل
لغرض نقلهم فامي بعد اىل رست أو يف أقىص التوقعات ميكن القول بأن بعض هؤالء اختري للبقاء يف تونس لالرشاف عىل
معلية اس تقبال املقاتلني التونس يني وتأمني مراكز الاس تقبال و املقرات الرسية للتنظمي يف املدينة ؛ فعدا عن العدد القليل
ملقاتيل التنظمي داخل املدينة يتسم أغلب هؤالء املقاتلني بقةل خربهتم القتالية و خفة أسلحهتم النوعية  ،ما ساعد اجمللس
العسكري والقوات املساندة هل عىل الس يطرة الرسيعة عىل املدينة .
تنظيم الدولة في طرابلس-:
اكلعادة فان تناقل الناس لالشاعات يس بق اي خرب حقيقي حول الحداث  ،فاحلديث عن خالاي لتنظمي ادلوةل داخل
مدينة طرابلس اكن سابقا للواثئقي اذلي نرشته قوة الردع اخلاصة حتت امس " أوامر التنفيذ " ؛ وهو واثئقي نرش يف
جزئني تيمن نرش اعرتافات لعنارص قبض علهيا بهتمة النامتء للتنظمي يف طرابلس اكن أغلهبم من الش باب الليبيني اذلين
س بق هلم القتال يف سوراي  ،كام مشل الفيديو توثيقا لعمليات القبض عىل هذه العنارص اضافة اىل صور التقطهتا اكمرات
بعض املواقع اليت نفذ فهيا التنظمي معليات نوعية .
لقد شعر أغلب اذلين شاهدوا هذا الواثئقي بصدمة كبرية  ،فمل يكن يتخيل أحد أن التنظمي اكن موجودا خبالاي
مس تقرت لكفت ابلعمليات داخل مدينة طرابلس و مرشفا عىل تنفيذ أغلب العمليات النوعية عىل السفارات و املقرات
احلكومية  ،فعدا عن ثالثة معليات يه :معلية "فندق كورنثيا" اليت اكدت ان تؤدي اىل مقتل "احلايس" رئيس ومراء
حكومة الانقاذ واذلي اكن يقمي يف هذا الفندق  ،ومعلية "جسن معيتيقة" واليت اكن هدفها هتريب عنارص التنظمي اليت
اعتقلهتا قوة الردع اخلاصة وابرم هذه القيادات "عبدالرؤوف الهادي التويم" أمري التنظمي يف طرابلس  ،ومعلية
"اس هتداف دورية لومارة ادلاخلية " ؛ مل يعلن التنظمي عن مسؤوليته عن اي من العمليات الخرى تقريبا .
 -2ينمتي عبدهللا ادلابيش "عبدهللا حفرت " اىل قبليةل ادلاببشة الكبرية واملعروفة يف مدينة صرباتة  ،واكن يمتتع حبامية قبيلته كوهنا مل تكن متأكدة
من الاخبار اليت تناقلت يف املدينة حول كونه احد قيادات التنظمي يف صرباتة  ،لكن تغري موقف القبيةل بعد الغارات المريكية و ش باهبا
يشاركون الن يف الاشتبااكت اليت جتري مع التنظمي داخل صرباتة .
 -1لك هؤالء يتصفون بأهنم حديثوا السن واعامرمه يف بداية العرشينيات  ،وليس هلم أطر فكرية دينة قوية .

لكن اعرتافات عنارص التنظمي و رشائط الفيديو اثبتت ان التنظمي اكن يعمل بصمت داخل مدينة طرابلس و اكنت
تويح العمليات اليت أعلن عهنا أن منفذهيا الجانب اكنوا يتسللون اىل املدينة لتنفيذ معلياهتم دون أن يكون هلم مقرات
داخل العامصة ؛ لكن احلقيقة اكنت عكس ذ ك فظهر من خالل الاعرتافات انه عدا عن معلييت "فندق كورنثيا" و
معلية "جسن معيتيقة" اليت حدثت بعد تفكيك خلية التنظمي املوجودة يف طرابلس  ،اكنت أغلب العمليات الخرى
بتنفيذ أيدي ليبية و بقيادة ليبية وبأوامر من مقر التنظمي الرئييس برست .
فعمليات لك من  )2 :الهجوم عىل سفارات لك من "الامارات"" ،اجلزائر"" ،مرص " )1 ،الهجوم عىل مقر الامم
املتحدة يف بن عاشور  )0،الهجوم عىل مقر المن ادلبلومايس  )4الهجوم عىل مقر مديرية أمن طرابلس  )2حماوةل
التفجري الانتحارية ابلقرب من "جسن اجلديدة" واليت ابءت ابلفشل اثر تدخل قوة الردع اخلاصة .
لك هذه العمليات اكنت تنطلق من مقر للتنظمي امنطقة عني مارة جنوب مدينة طرابلس و من تنفيذ ش باب ليبيني (،)2
اكن جلهم من املقاتلني يف سوراي واذلين احتكوا ابلتنظاميت اجلهادية هناك مثل " :جهبة النرصة" و "داعش"  ،حيث
أن الكثري من الليبيني املنيمني اىل تنظمي ادلوةل يف ليبيا س بق هلم ان قاتلوا يف صفوف التنظمي يف سوراي قبل اعالن
حتوهل اىل خالفة اسالمية وابلتايل مت تعييهنم مكسؤولني يف تنظمي ادلوةل يف خالايه و مراكزه اخملتلفة يف ليبيا .
ميكن القول أن خلية التنظمي يف طرابلس قد مت تفكيكها بنجاح من قبل قوة الردع اخلاصة و الاهجزة المنية املتعاونة،
بعد ان اعتقل اغلب عنارص هذه اخللية و قتل أمريها "عبدالرؤوف التويم" يف حماوةل حتريره من جسن معيتيقة  ،وما
مالت معليات اعتقال عنارص من التنظمي او من يشتبه يف انامتءه هلم مس مترة من قبل قوة الردع اخلاصة  ،واشهر هذه
العمليات حدثت يف فرباير  ، 1122بعد ان قامت قوة الردع ابلقبض عىل لك من محمد سعد التاجوري(أبو سلامين)،
وامللكف من قبل قيادات التنظمي برست ليكون أمري ًا للتنظمي يف مدينة صرباتة ومت القبض أيي ًا عىل مساعده سامل
و كذ ك املنسق الإيصاهلم ملدينة صرباتة أمحد دحمي (أبو محزة التاجوري) العامري املكىن بــ(أبو ميد)(. )1
لكن رمغ لك هذه الاعتقاالت و العمليات  ،الا أنه لن يكون غريبا اذا ما اس تطاع التنظمي تلكيف خالاي أخرى للقيام
بعمليات داخل مدينة طرابلس  ،فعمل قوة الردع يقترص عىل املعلومات الاس تخباراتية ال عىل تأمني اكفة مدينة
طرابلس اليت يصعب عليه لوحده القيام هبا نظرا التساع املدينة وكرثة مداخلها و امتداد احياهئا اىل حدود جتمعها امناطق
ينتقل من خاللها التنظمي مثل ترهونة اليت مير هبا عنارص التنظمي عرب طريق (رست – بين وليد – ترهونة)  ،لكن ميكن
القول أن التنظمي لن يكون ابماكنه الس يطرة عىل مدينة طرابلس  ،الن قدراته و اماكنياته و حىت مصادر معلوماته ال
متكنه من ذ ك .
 -2بعض هؤالء الش باب نعرفهم خشصيا فهم من الطالب السابقني يف جامعة طرابلس  ،وردت الخبار عن انتقاهلم للقتال يف سوراي يف وقت
مبكر من س نة  1121م  ،أمري التنظمي "عبدالرؤوف التويم " امري التنظمي يف طرابلس و "امحد محمد مادي " عىل رأس هؤالء اذلين اكنوا
يدرسون يف جامعة طرابلس ،ومل يكن هلم فكر تكفريي او هجادي عندما اكنوا طالاب يف جامعة طرابلس حسب ما نقل لنا ممالهئم .
 -1ملشاهدة معلية القبض والاس امتع اىل الاعرتافات /https://www.facebook.com/QwtAlradaAlhaast/videos/1162156290470993 :

 -0لالطالع عىل الواثئقي اذلي نرشته قوة الردع اخلاصة حتت امس "اوامر التنفيذ" انظر الصفحة الرمسية لقوة الردع اخلاصة :
https://www.facebook.com/QwtAlradaAlhaast/?fref=photo

تنظيم الدولة في الجنوب الليبي -:
ال توجد معلومات ميدانية موثقة حول ما اذا اكنت هناك خالاي لتنظمي ادلوةل ممتركزة يف مدن بعيهنا يف اجلنوب اللييب ،
فاملنطقة اليت تشهد رصاعات عرقية وقبلية واسعة بني الفينة والخرى تشمل مدان رئيس ية مثل الكفرة و أوابري وس هبا
 ،ومن هجته مل يعلن التنظمي يف اي اصدار اعاليم هل عن وجود والية اتبعة هل يف اجلنوب اللييب .
راما يكون سبب عدم اعالن التنظمي لي والية اتبعة هل يف اجلنوب اللييب هو المتركز القبيل يف معظم مناطق اجلنوب
اللييب لقبائل مسلحة تسليحا جيدا و خربة طويةل يف اس تخدام الاسلحة و الاستنفار ادلامئ يف هذه املناطق بسبب
املشالك القبلية والعرقية  ،اضافة اىل ان متركز التنظمي داخل مدن بعيهنا يف اجلنوب اللييب ال حيقق ماكسب كثرية سواء
اكنت هذه املاكسب معنوية أم مادية  ،بل ان متركز التنظمي يف مناطق بعيهنا قد يسبب خسائر للتنظمي أكرث من تكل
اليت ميكنه حتقيقها .
لكن ما هيم التنظمي يف اجلنوب اللييب هو حقول النفط اليت يقع الكثري مهنا يف املناطق اجلنوبية القرب اىل الساحل مهنا
اىل اجلنوب اللييب  ،وحتديدا مناطق وسط البالد ويه مناطق ميكن للتنظمي ان يصل الهيا من مركزه الرئييس يف رست
بسهوةل ويرس دون احلاجة لمتركز خالاي كبرية من التنظمي يف اجلنوب اللييب .
لقد حقق التنظمي هذه الرؤية من خالل معلياته عىل احلقول النفطية  ،فس يطر التنظمي يف وقت مبكر من العام املايض
حتديدا يف شهر مارس  1122عىل حقل املربوك وحقل البايه الواقعني يف اجلنوب الرشيق ملدينة رست حيث قام
التنظمي بذحب بعض العاملني الاجانب يف احلقلني واختطاف البعض الخر ( ، )2كام ان ملسحي التنظمي س يطروا اييا
عىل حقل الظهرة الواقع جنوب غرب رست وإاىل شامل مةل وإاىل غرب مرادة ويعترب هذا احلقل من أقدم احلقول النفطية
اذلي اكتشفته رشكة الواحة للنفط يف أواخر امخلس ينيات من القرن املايض و به أول برئ منتجة للنفط بمكيات جتارية،
كام جرت بعد ذ ك اشتبااكت عنيفة بني عنارص التنظمي وقوات حرس املنشأت النفطية اثر حماوةل مسلحي داعش
اقتحام حقل احلفرة اذلي يبعد عن بدلة مرادة 211لكم ؛ ومتت اكفة هذه العمليات انطالقا من منطقة متركز التنظمي يف
رست واليت تربطها عديد الطرق امختلف املناطق يف ليبيا  ،اما يف ذ ك مناطق اجلنوب اللييب بدءا من اجلفرة وانطالقا
حنو ابيق مدن اجلنوب اللييب .
احلدود املفتوحة و الهتريب :
ان لك ما س بق ذكره الميكن ان يدفع الليبيني اىل الاطمنان عىل سالمة اجلنوب اللييب  ،فرمغ ان املنطق و الاس باب
اليت ذكرانها أعاله ختربان انه ليس من مصلحة التنظمي ان يمتركز يف مدن معينة يف اجلنوب اللييب كام اكن ممتركزا يف درنة
او كام هو ممتركز الن يف رست  ،الا انه ال شك دلينا أن التنظمي ميكل منسقني او مندوبني عنه يف مناطق من اجلنوب
اللييب  ،فالسلحة اليت تصل اىل التنظمي عرب الطرق اخملتلفة واملقاتلون القادمون من دول مثل " :مايل،السودان،
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اس متعنا اىل شهادة خشصني جنو من معلية س يطرة تنظمي ادلوةل عىل حقل املربوك حيث ترك الليبييون بيامن اعتقل او قتل الاجانب اذلين اكن
اغلهبم من الفلبني  ،انظر خرب س يطرة التنظمي عىل حقل املربوك :
http://www.alaan.tv/news/world-news/125710/loyal-to-isis-control-oil-fields-south-eastern-libya

نيجرياي  ،اجلزائر"  ،البد هلم من حمطة توقف وعبور ليك يصلوا اىل مدينة رست بأمان  ،وال شك ان الصحراء
الليبية تعد من أفيل الطرق اليت ميكن من خاللها اىل املرور اىل مدينة رست ؛ ويس تلزم املرور عرب هذه
الصحراء أشخاص هلم خربة هبا من أهل املناطق اجلنوبية أو حىت الجانب املس توطنني هبا  ،ولن نستبعد مشاركة
مرتزقة بيع السالح وهتريب البرش و اخملدرات من هتمة مساعدة تنظمي ادلوةل ولو اكن ذ ك دون معرفة حقيقة
التنظمي او الطرف الخر اذلي تتعامل معه هذه العصاابت  ،فهيي ال هتمت هبوية الزبون عىل قدر ما هتمت ابملبلغ
املدفوع .
لكن املؤرش الخطر يف حديثنا عن اجلنوب اللييب  ،هو الشهادة امليدانية اليت حتصلنا علهيا من مدينة رست حيث وصلتنا
معلومات مؤكدة يف فرباير  1122أن قافةل من  2-4س يارات مسلحة باكمل جتهزيها وصلت اىل رست عرب الصحراء قادمة
من نيجرياي  ،هذه القافةل التيي تتبع التنظمي املتشدد يف نيجرياي "بوكو حرام "  ،قامت ابس تعراض داخل مدينة رست
رفقة عرابت مسلحة من تنظمي ادلوةل احتفاء" من الخري ابنيامم هذه اجملموعة اىل صفوف التنظمي يف رست .
كام س بق أن حتدثنا خالل عرضنا حلقيقة تواجد تنظمي ادلوةل يف رست  ،أن تنظمي انصار الرشيعة س بق هل ان قام بدمع
املقاتلني يف مايل انطالقا من رست حنو احلدود اجلنوبية الغربية .
احلذر من املس تقبل :
من املرحج ان ينهتيي تواجد التنظمي يف مدينة صرباتة هنائيا خالل الاايم القادمة بعد أن أدت الاشتبااكت اليت جتري
حاليا يف املدينة اىل حمارصة بقااي خالاي التنظمي يف صرباتة يف املنطقة الزراعية الواقعة بني صرباتة و العجيالت  ،ومن
املتوقع اييا ان تصبح مناطق الساحل الغريب من ليبيا يف حاةل نفري مس متر خالل الفرتة القادمة و ان تكون أكرث انتباها
حلركة مرور املسافرين من واىل تونس عرب معرب "رأس جدير"  ،ما س يؤدي اىل التيييق عىل تنظمي ادلوةل و املقاتلني
القادمني من تونس .
السيناريوهات احملمتةل :
هذه العوامل جتعلنا نعتقد أن املقاتلني التونس يني س ييطرون اىل التسلل اىل ليبيا عرب معرب ذهيبة بأوراق مزورة او
عرب املنطقة الواقعة جنوب معرب ذهيبة احلدودي ،انطالقا اىل جنوب مناطق اجلبل الغريب وصوال اىل مدينة بين وليد
مث من بين وليد( )2اىل رست عرب الطريق املبارش الرابط بني املنطقتني او عرب الصحراء الفاصةل بيهنام .
ويف حاةل الوجود الكثيف للقوات التونس ية عىل الرشيط احلدودي راما ييطر اجملندون التونسييون اىل التسلل اىل
اجلزائر مث من اجلزائر اىل ليبيا عرب املنطقة احلدودية ويه حدود طويةل وشاسعة ميكن اجياد ثغرة للعبور من خاللها .
كام ميكن لتنظمي ادلوةل ان يعوض الفاقد يف املورد البرشي الناجت عن التيييق عىل اجملندين القادمني من تونس  ،ميكن
ان يكثف التنظمي من معليات جتينده يف لك من مايل و السودان و النيجر و تشاد و نيجرياي  ،ويه دول تربطها
حدود واسعة مبارشة او غري مبارشة بليبيا ،ميكن اخرتاقها والتسلل من خاللها بسهوةل اىل احلدود الليبية .
 -2ورد ذكر امس منطقة بين وليد يف مقطع الفيديو اذلي نرشته قوة الردع حيث قال املقبوض علهيم ان اس تقروا لليةل يف املدينة قبل القدوم اىل طرابلس .

لك هذه السيناريوهات حتتاج اىل مراكز اس تقبال لتنظمي ادلوةل يف اجلنوب اللييب  ،مراكز مشاهبة لتكل اليت اكنت يف
منطقة صرباتة  ،ما يعين خطورة أكرب عىل الوضاع يف اجلنوب اللييب  ،فميكن ان يقرر التنظمي حتول هذه املراكز اىل
اماكن متركز رئيس ية للتنظمي يف أي حلظة بدل ان تكون جمرد مناطق عبور .
الى اين يمكن ان يصل التنظيم ؟
اذا ما تتبعنا معليات التنظمي و طريقة معهل يف سوراي و العراق  ،س نجد ان التنظمي ال يركز عىل الس يطرة عىل مناطق
متصةل ببعيها  ،عىل قدر ما يركز عىل الس يطرة عىل مناطق اسرتاتيجية ذلاهتا أن تكون منطقة نفطية او منطقة
حدودية  ،او اسرتاتيجية الس باب أخرى أن أن تكون نقطة اس تقبال وعبور أو حىت لتخفيف اليغط عن مناطقه
الرئيس ية عند اندالع مواهجات هبا .
ينطلق التنظمي يف ليبيا تقريبا بنفس الفلسفة  ،فهو يس يطر عىل منطقة رست و حياول التوسع رشقا وحنو اجلنوب
الرشيق للس يطرة عىل الهالل النفطي  ،كام اكن هل تواجد مركز يف درنة املعقل التارخيي للتيارات اجلهادية ،اضافة اىل
متركز قوات قتالية يف منطقة بنغامي تراجعت مؤخرا من حمورها الرئييس يف اللييث بعد مواهجات عنيفة مع قوات معلية
الكرامة حنو منطقة الصابري و قاريونس ،بيامن اكنت تس تغل مدينة صرباتة مكنطقة اس تقبال للمقاتلني التونس يني و تسهيل
عبورمه لرست  ،فامي تواجدت بشلك رسي يف مدينة طرابلس بغرض القيام بعمليات نوعية .
تمتزي هذه الفلسفة بواقعية شديدة  ،فال حياول التنظمي مثال التوسع غرب رست حنو مرصاتة ومابعدها الس تحاةل اماكنية
ادلخول اىل هذه املناطق نظرا لمتركز أكرب القوات العسكرية يف مدينة مرصاتة وما بعدها  ،كام ان وجود التنظمي يف
املناطق اليت تقع رشق بنغامي اصبح همددا ابلزوال فعدا عن مدينة درنة اليت المال يتحصن يف بعض املناطق اجلبلية هبا
 ،يس تحيل عىل التنظمي ان يس يطر عىل مناطق أخر خارج درنة نظرا لوجود قوات قبلية كبرية عىل ختوم منطقة درنة
واقىص ما ميكن الوصول اليه ان يعيد توسعه يف بعض املناطق يف درنة .
لكن ال ميكن استبعاد اماكنية ان يس يطر التنظمي عىل مناطق تشهد وجودا هشا ملسلحي اجملالس العسكرية والقبلية
ملناطق خمتلفة  ،مثل بين وليد اليت أوحضت بعض الاعرتافات ان بعض مسلحي التنظمي ميرون من خاللها احياان وال
نعمل ما اذا اكن للتنظمي يف هذه املدينة خالاي انمئة ميكن ان تس يطر عىل املدينة يف أي وقت  ،او بعض املناطق الخرى
يف اجلنوب اللييب واليت ال نشك ان التنظمي يعرب خاللها احياان لهتريب املسلحني القادمني من ادلول احلدودية اجلنوبية او
لهتريب الاسلحة  ،ولو ان س يطرته عىل مناطق جنوب س هبا تعترب صعبة جدا يف ظل انقسام النفوذ يف هذه املناطق
بني قبائل التبو والطوارق القوية  ،الا يف حاةل الوصول اىل اتفاق ما مع التبو ال نعمل مدى اماكنية حدوثه  ،حىت ذ ك
الوقت يظل الهتديد الكرب للتنظمي يف اجلنوب اللييب عىل املناطق اليت ال تشهد تواجدا عسكراي كبريا سواء اكن قبليا او
اتبعا لدلوةل .

خامتة -:
لقد حاولنا من خالل هذا التقرير ان نسلط اليوء عىل حقيقة تواجد تنظمي ادلوةل يف املنطقة الغربية واجلنوبية من ليبيا ،
كام اننا اس تخدمنا التتبع والتحليل املنطقي لتفسري ظهور التنظمي و تطوره و مس تقبهل ابملنطقة  ،لكننا جيب ان خنمت هنا
ابلتأكيد عىل أن اي مواهجة للتنظمي يف أي منطقة من املناطق يف ليبيا  ،تس تدعي وجود حكومة مركزية وتشكيالت
مسلحة نظامية قدر املس تطاع وخطة متاكمةل  ،ملواهجة التنظمي عسكراي و فكراي  ،كام اننا نؤكد عىل رضورة التعجيل
ابلوصول اىل مصاحلة وطنية شامةل و رفع الظمل عن الناس و حماوةل اجياد حلول اقتصادية وفرص معل للش باب ،
فالتنظمي يس هتدف يف معليات جتنيد الحشاص اذلين يعانون من الفقر والظمل  ،كام انه جيب نرش التوعية للعامة حول
كيفية التعامل مع من يشتبه يف محلهم الفاكر متشددة داخل الرسة الن التعامل اليسء مع هذه احلاالت أدى يف كثري
من اللحظات اىل فرار هؤالء لالنيامم اىل تنظمي ادلوةل  ،ودون تعقل وتاكثف يف كيفية التعامل مع خطر تنظمي ادلوةل
الاسالمية يف ليبيا  ،لن نس تطيع اهناء تواجد التنظمي الن اهناءه حيتاج لكرث من املواهجة املسلحة .

